
  



 

Нарештівеличезнаосвітняланка фахової 

передвищої освіти вийшлаіз правового  

вакууму іїїстатусофіційнозакріплено 

назаконодавчомурівні. 
(О.Співаковський ) 

 

 
Забезпеченняякісноїпідготовкифахівцівдляуспішноїсамореалізаціїву

мовахсучасногоринкупрацієоднієюзключовихпроблемрозвиткуосвітньоїг

алузіукраїнськоїдержави.Важливуланкувосвітнійсистемізаймаєфаховапер

едвищаосвіта. 

Фахова передвища освіта спрямована на формування 

тарозвитокосвітньоїкваліфікації,щопідтверджуєздатністьособидовиконан

нятиповихспеціалізованихзавдань 

упевнійгалузіпрофесійноїдіяльності,пов’язанихзвиконаннямвиробничихз

авданьпідвищеноїскладностіта/абоздійсненнямобмеженихуправлінськихф

ункцій,щохарактеризуютьсяпевноюневизначеністюумовтапотребуютьзас

тосуванняположеньіметодіввідповідноїнауки, і завершується здобуттям 

відповідної освітньої та/абопрофесійної кваліфікації.  

Система фахової 

передвищоїосвітипередбачаєздобуттякваліфікацій,щовідповідаютьп’ятом

урівнюНаціональноїрамкикваліфікацій(Ст.  

16ЗаконуУкраїни«Проосвіту»). 

9 серпня 2019 року набув чинностіЗакон України 

«Профаховупередвищуосвіту».Цейзаконвизначаєпорядок,формитаособли

востіздобуттяфаховоїпередвищоїосвіти, встановлює основні правові, 

організаційні, фінансовізасади функціонування системи фахової 

передвищої 

освіти,створюєумовидляпоєднанняосвітизвиробництвомзметоюпідготовк

и конкурентоспроможнихфахівців

 длязабезпеченняпотребсуспільства,ринкупрацітадержав

и.Законпередбачаєфункціонування фахової 

передвищоїосвітияксамостійногоскладникасистемиосвіти,основуякого 

становитимуть фахові коледжі, основним 

результатомдіяльностіякихстанепідготовкафаховогомолодшогобакалавра

‒замістьнинішньогоосвітньо-

кваліфікаційногорівнямолодшогоспеціаліста.Найважливішоюособливіст



юпідготовкифаховихмолодшихбакалаврівмаєстатинезаперечнаорієнтація

напрактичнудіяльністьвумовахсучаснихвиробництвісферипослуг, на 

потреби ринкупраці. 



  

Узаконісформованіосновнівимогидоорганізаціїефективноготарезуль

тативногоосвітнього 

процесу,зокрема,можливістьформуватиіндивідуальніосвітнітраєкторіїтан

адавативибірформиосвіти(мережева,дуальна,навчаннянавиробництвітощо

);особливостізабезпечення доступу до якісної фахової передвищої 

освіти(відсутністьобмеженнящодовікустудентів,кількостіпопередньоздоб

утихдипломівзабюджетнийкошт),окресленіправатаобов’язкиучасниківосв

ітньогопроцесу. 

Узаконівпершеувітчизнянійзаконодавчійпрактицісформульоване 

поняття студентоорієнтованого навчання 

яксучасногопідходудоорганізаціїосвітньогопроцесу,щопередбачає:«заохо

ченняздобувачівфаховоїпередвищоїосвітидороліавтономнихівідповідальн

ихсуб’єктівосвітньогопроцесу;створенняосвітньогосередовища,орієнтова

ногоназадоволенняпотребтаінтересівздобувачів  

фаховоїпередвищоїосвіти,включаючи 

наданняможливостейдляформуванняіндивідуальноїосвітньоїтраєкторії; 

побудову освітнього процесу на засадах взаємноїповаги 

іпартнерстваздобувачівфаховоїпередвищої  

освітитаадміністрації,педагогічних(науково-

педагогічних)таіншихпрацівниківзакладуфаховоїпередвищоїосвіти». 

Сучаснафаховапередвищаосвітаповиннаготуватиспеціалістівнового

рівня,новихможливостей,здатнихдоефективноїтрудовоїдіяльностівумовах

активноговпровадженняновітніхтехнологій.Їїфункціонуванняспрямовуєть

сянаоволодіннявипускникамиколеджівітехнікумівключовими 

професійними знаннями 

танавиками,необхіднимидлямайбутньоїпрофесійноїдіяльностіврізнихгалу

зяхекономіки. 

ПрийняттяЗаконуУкраїни«Профаховупередвищуосвіту»сприятимем

іжнародномувизнаннюнаціональноїфаховоїпередвищоїосвіти. 

 



 

 

І.ОСНОВНІТЕРМІНИТАЇХВИЗНАЧЕННЯ 

 
академічнагодина-цемінімальнаобліковаодиницянавчального часу. 

Тривалість академічної години 

становить,якправило45хвилин.Двіакадемічні  години  

утворюютьпаруакадемічнихгодин; 

акредитаціяосвітньо-професійноїпрограми-оцінюванняосвітньо-

професійноїпрограмитаосвітньоїдіяльностізакладуфаховоїпередвищоїосві

тизацієюпрограмоюнапредметзабезпеченнята  

атестаціяздобувачівфаховоїпередвищоїосвіти-встановлення 

відповідності результатів навчання 

здобувачівфаховоїпередвищоїосвітивимогамосвітньо-

професійноїпрограмита/абовимогампрограмиєдиногодержавногокваліфік

аційногоіспиту; 

графікосвітньогопроцесу-цедокумент, 

якийвизначаєкалендарнітермінитеоретичноїтапрактичноїпідготовки,підсу

мковогоконтролю,практики,підготовкикурсовихтадипломнихробіт(проєк

тів),атестації,канікул; 

інноваційнадіяльністьусферіфаховоїпередвищоїосвіти-

діяльністьзакладуфаховоїпередвищоїосвіти,спрямовананастворенняабовд

осконаленняконкурентоздатних технологій, у тому 

числіінформаційних,продукції або послуг; трансформація наукових 

досліджень 

ірозробокупрактичнудіяльність,новийпідхіддонаданняосвітніхпослуг,їхад

аптаціядопотребринкупрацітасуспільства;застосуваннярішеньорганізацій

но-

технічного,виробничого,адміністративногоабоіншогохарактеру,щоістотн

ополіпшуютьякістьвиробництвата/абосоціальноїсфери; 

заклад освіти, що забезпечує здобуття повної 

загальноїсередньоїосвіти(далі-закладосвіти),-

закладзагальноїсередньоїосвітиабозакладпрофесійної(професійно-

технічної),фаховоїпередвищоїчивищоїосвіти, 

щопровадитьосвітнюдіяльністьнапевномурівні(рівнях)повноїзагальноїсер

едньоїосвіти; 

здобувачіосвіти-учні,студенти,  слухачі,  

стажисти,іншіособи,якіздобуваютьосвітузабудь-

якимвидомтаформоюздобуттяосвіти; 

змістосвіти-науково-обґрунтована 



системадидактичнотаметодичнооформленогонавчальногоматеріалу для  

різних освітніх і кваліфікаційних рівнів. 

Змістосвітивизначаєтьсяосвітньо-

професійноюпрограмоюпідготовки,структурно-

логічноюсхемоюпідготовки,навчальними програмами дисциплін, іншими 

нормативнимиактами органів державного управління освітою та Коледжу 

івідображаєтьсяувідповіднихпідручниках,навчальнихпосібниках, 

методичних матеріалах, дидактичних засобах, 

атакожприпроведеннінавчальнихзанятьтаіншихвидівнавчальноїдіяльност

і; 

індивідуальнаосвітнятраєкторія-

персональнийшляхреалізаціїособистісногопотенціалуздобувачаосвіти,що

формуєтьсязурахуваннямйогоздібностей,інтересів,потреб,мотивації,можл

ивостейідосвіду,ґрунтуєтьсянавиборіздобувачемосвітивидів,формі темпу 

здобуттяосвіти,суб’єктівосвітньоїдіяльностітазапропонованихнимиосвітн

іх програм, навчальних дисциплін і рівня їх складності,методів і засобів 

навчання. Індивідуальна освітня траєкторіяв закладі освіти може бути 

реалізована через індивідуальнийнавчальнийплан; 

індивідуальнийнавчальнийплан-документ,щовизначає 

послідовність, форму і темп засвоєння 

здобувачемосвітиосвітніхкомпонентівосвітньоїпрограмизметоюреалізації

йогоіндивідуальноїосвітньоїтраєкторіїтарозробляєтьсязакладомосвітиувз

аємодіїізздобувачемосвітизанаявностінеобхіднихдляцьогоресурсів;  

кваліфікація-

офіційнийрезультатоцінюванняівизнання,отриманих,колиуповноваженау

становавстановила, що особа досягла компетентностей ( 

результатівнавчання)відповіднодостандартіввищоїосвіти,якийзасвідчуєть

сявідповіднимдокументомпровищуосвіту; 

компетентність-набутау процесі навчанняінтегрована здатність 

особистості, яка складається із 

знань,досвіду,цінностейіставлення,щоможутьціліснореалізовуватисянапр

актиці; 

навчальнапрограмадисципліни-

цескладовастандартуфаховоїпередвищоїосвіти,якавизначаєрольімісценав

чальноїдисциплінивпідготовціфахівців,метуйосновні завдання її 

вивчення, розкриває механізм 

реалізаціїмети,змістовімодулітаінформаційнийобсягнавчальноїдисциплін

и,рівеньсформованостівміньізнань,перелікрекомендованихпідручників,ін

шихдидактичнихтаметодичнихматеріалів,критеріїоцінюванняуспішностін



авчання, форми та засоби діагностики засвоєння змістовихмодулів;  

навчальнийплан- 

ценормативнийдокумент,якийрегламентуєнавчаннязапевнимосвітніміосві

тньо-

кваліфікаційнимрівнемірозробляєтьсявідповіднодоосвітньоїпрограми,осв

ітньо-професійноїпрограмитаструктурно-

логічноїсхемипідготовки,визначаєграфікосвітньогопроцесу,переліктаобся

гнормативнихівибірковихнавчальнихдисциплін,видинавчальнихзанятьтаї

хобсяг,формиконтролю; 

освітнядіяльність-

діяльністьсуб’єктаосвітньоїдіяльності,спрямовананаорганізацію,забезпеч

еннятареалізаціюосвітньогопроцесууформальнійта/абонеформальнійосвіт

і; 

освітній   процес   -    це    організоване закладомосвітиздобування

 здобувачемосвітивідповідногорівняосвіти 

вінституційнійформі,щовідбуваєтьсязаосвітньоюпрограмоювспеціальнос

твореномуосвітньомусередовищіізвстановленимивластивостями»  

освітня(освітньо-професійна)програма-

системаосвітніхкомпонентівнавідповідномурівнівищоїосвітивмежахспеці

альності,щовизначаєвимогидо  рівня  

освітиосіб,якіможутьрозпочатинавчаннязацієюпрограмою,перелікнавчаль

нихдисциплінілогічнупослідовністьїхвивчення,кількістькредитівECTS, 

необхідних 

длявиконанняцієїпрограми,атакожочікуванірезультатинавчання(компетен

тності),якимиповиненоволодітидобувачвідповідногоступенявищоїосвіти; 

освітня послуга -     комплекс

 визначенихзаконодавством, освітньою програмою 

та/або договором дійсуб’єкта освітньої діяльності, що мають визначену 

вартість 

таспрямованінадосягненняздобувачемосвітиочікуванихрезультатівнавчан

ня; 

особазособливимиосвітнімипотребами–

особазінвалідністю,якапотребуєдодатковоїпідтримкидлязабезпеченняздо

буттявищоїосвіти. 

професія,дляякоїзапровадженододатковерегулювання, - вид 

професійної діяльності, доступ до якого,окрім наявності освіти 

відповідного рівня та 

спеціальності,визначаєтьсязакономабоміжнароднимдоговором;  

рівеньосвіти-



завершенийетапосвіти,щохарактеризуєтьсярівнемскладностіосвітньоїпро

грами,сукупністюкомпетентностей,яківизначені,якправило,стандартомос

вітитавідповідаютьпевномурівнюНаціональноїрамкикваліфікацій; 

результатинавчання-компетентності(знання,розуміння, уміння, 

цінності, інші особисті якості), які 

набуваєта/абоздатнапродемонструватиособапіслязавершеннянавчання;  

робочий навчальний план - це нормативний 

документуніверситетунапоточнийнавчальнийрік,щоконкретизуєвидинавч

альнихзанять,їхобсяг,формиконтролюзасеместрами; 

робочанавчальнапрограмадисципліни-

ценормативнийдокументколеджу,якийвизначаємісценавчальноїдисциплін

ивсистеміпрофесійноїпідготовкифахівця,метутазавданняїївивчення;рольіз

наченнявідповідних 

 

програмдлязабезпеченняоволодіннястудентамисистемоюнеобхіднихзнань

тавмінь;робочанавчальнапрограмадисциплінирозробляєтьсянаосновіробо

чогонавчальногопланупідготовкифахівцяпевногоосвітньогоступеня,навча

льноїпрограмитавідповіднихнормативнихдокументів;змістробочоїнавчал

ьноїпрограмидисциплінимаєвідповідатиосвітньо-

професійнійпрограміпідготовки          фахівця,          його         освітньо-

кваліфікаційнійхарактеристиційбутиузгодженимзвипусковоюкафедрою;  

спеціальність    -  складова   галузі    знань,   за   

якоюздійснюєтьсяпрофесійнапідготовка;спеціалізація - складова 

спеціальності, що визначаєтьсязакладомфаховоїпередвищоїосвітита 

передбачаєпрофільнуспеціалізовануосвітньо-

професійнупрограмупідготовкиздобувачівфаховоїпередвищоїосвіти; 

стандартфаховоїпередвищоїосвіти-  сукупністьвимог до освітньо-

професійних програм фахової передвищоїосвіти,якієспільнимидлявсіх 

освітньо-професійнихпрограмумежахпевноїспеціальності; 

структурно-логічнасхемапідготовкифахівців-

логічнапослідовністьвивченняосвітніхкомпонентів(навчальнихдисциплін

),атакожпогодженняїхзмістузатемамивчасі. 

студентоорієнтованенавчання - підхід до 

організаціїосвітньогопроцесу,щопередбачає: 

- заохочення здобувачівфахової передвищої освіти до 

роліавтономнихівідповідальнихсуб’єктівосвітньогопроцесу;  

- створенняосвітньогосередовища,орієнтованогоназадоволенняпотребтаі

нтересівздобувачівфаховоїпередвищоїосвіти,включаючинаданняможливо

стейдляформуванняіндивідуальноїосвітньоїтраєкторії;  



побудову освітнього процесу на засадах взаємної поваги 

іпартнерстваздобувачівфаховоїпередвищоїосвітитаадміністрації, 

педагогічних (науково-педагогічних) та 

іншихпрацівниківзакладуфаховоїпередвищоїосвіти; 

учні - особи, зараховані до закладу загальної 

середньої,професійної(професійно-

технічної),фаховоїпередвищоїчивищоїосвіти,якіздобуваютьубудь-

якійформіпочаткову,базовусереднючипрофільнусереднюосвіту;  

якістьосвітньоїдіяльності-рівеньорганізаціїосвітнього процесу у 

закладі фахової перед вищої освіти, щовідповідаєстандартамфахової 

передвищоїосвіти,забезпечуєздобуттяособамиякісноїфаховоїпередвищоїо

світитасприяєствореннюновихзнань. 

якість фахової передвищої освіти - відповідність 

умовосвітньоїдіяльностітарезультатівнавчаннявимогамзаконодавстватаст

андартамфаховоїпередвищоїосвіти,професійнимта/або міжнародним 

стандартам 

(занаявності),атакожпотребамзаінтересованихсторінісуспільства, яка 

забезпечується шляхом здійснення 

процедурвнутрішньоготазовнішньогозабезпеченняякостіосвіти.  

 

Іншітермінивживаютьсяузначеннях,наведених 

узаконахУкраїни«Проосвіту»,«Проліцензуваннявидівгосподарської 

діяльності», «Про формування та 

розміщеннядержавногозамовленнянапідготовкуфахівців,наукових,науков

о-

педагогічнихтаробітничихкадрів,підвищеннякваліфікаціїтаперепідготовк

укадрів»,«Про фаховуперевищуосвіту». 

 

 

 

 

 

  

 



ІІ.ЗАГАЛЬНІПОЛОЖЕННЯ 

 
ПоложенняпроорганізаціюосвітньогопроцесууВолодимир-Волинському 

агротехнічному коледжі (далі –

Коледж)єосновнимнормативнимдокументом,щорегламентує організацію 

та проведення освітнього процесу вколеджі відповідно до законодавства 

України та стандартіввищоїтафаховоїпередвищоїосвіти.  

Положенняпоширюєтьсянавсіхучасниківосвітньогопроцесу Коледжу. 

2.3. Освітнійпроцесуколеджі-

цеінтелектуальна,творчадіяльністьусферіфаховоїпередвищоїосвіти, 

щопровадитьсячерезсистемунауково-методичнихіпедагогічних заходів та 

спрямована на передачу, 

засвоєння,примноженняівикористаннязнань,уміньтаіншихкомпетентност

ейуосіб,якінавчаються,атакожнаформуваннягармонійнорозвиненоїособис

тості. 

Метаосвітньогопроцесуполягаєвреалізаціїособистісногопотенціалу

людини,розвиткуїїтворчих(креативних)здібностей,задоволенніпотребособ

иісуспільстваупідготовцікомпетентнихфахівців,конкурентоздатнихнанаці

ональномутаміжнародномуринкахпраці.Освітнійпроцесбазуєтьсянапринц

ипахнауковості, гуманізму, демократизму, ступеневості освіти, 

їїнаступностітанеперервності,органічногопоєднанняосвітньої та наукової 

діяльності, незалежності від втручаннябудь-

якихполітичнихпартій,громадськихтарелігійнихорганізацій.  

Зміст навчання - навчальна інформація, засвоєння якоїзабезпечує 

особі можливість здобуття певного рівня освіти іпевноїкваліфікації. 

 

Основнимизавданнямиосвітньогопроцесує: 

- продовженняреалізаціїступеневоїосвітичерезстворенняінтегрованоїн

еперервноїсистемивідборуіпідготовкистудентівза схемою 

«загальноосвітнійнавчальнийзаклад(ліцей,школа,гімназія), «заклад 

професійної (професійно-технічної освіти)»–коледж–університет»; 

-провадженнянависокомурівніосвітньоїдіяльності,яказабезпечуєздо

буттяособамифаховоїпередвищоїосвітивідповідногоступенязаобраноюспе

ціальностю; 

- провадженняосвітньоїдіяльностінаосновііндивідуальнихнавчаль

нихпланівіпрограм, яківідповідаютьзапитудержави;  

- залученнястейкхолдерівдоучастівпідготовцітареалізаціїосвітніхпро

грам,спеціальностітаспеціалізацій,переорієнтаціянавчальнихпланівназбіл

ьшеннячасткипрактичноїкомпоненти; 



- вдосконаленняпрактикирозробленнятареалізаціїелектронних 

навчальних курсів з використанням 

платформиGoogleWorkspaceforEducation;органічногопоєднаннявосвітньому

процесі,науковоїтаінноваційноїдіяльності; 

- індивідуалізаціятадиференціаціянавчанняобдарованоїмолоді,ств

оренняможливостейдляреалізаціїпошукустудентамиіндивідуальноїосвітн

ьоїтраєкторії; 

- створення необхідних умов для реалізації 

учасникамиосвітньогопроцесуїхніхздібностейіталантів;  

- збереженнятапримноженняморальних,культурних,патріотичних,

науковихцінностейідосягненьсуспільства;  

-створення умов для здобуття якісноїосвіти дітьми 

зособливимиосвітнімипотребами,дітьми-сиротами 

тадітьми,позбавленимибатьківськогопіклування;  

-сприянняконкурентоспроможностівипускників. 

 

2.4.Організація освітнього процесу в коледжі базується наЗаконахУкраїни 

«Про освіту»,«Про 

загальнусереднюосвіту»,«Профаховупередвищуосвіту»,стандартахфахової

передвищоїосвіти,іншихактахзаконодавстваУкраїнизпитаньосвіти,«Полож

ення проорганізаціюосвітньогопроцесуу Володимир-Волинському 

агротехнічному коледжі». 

2.5.Освітній процес організовується з урахуванням 

наявногопедагогічногопотенціалу,матеріальноїінавчально-

методичноїбазиколеджу,можливостейсучаснихінформаційнихтехнологійн

авчаннятазорієнтованонаформуванняосвіченої,гармонійнорозвиненоїособ

истості,здатноїдопостійногооновленнянауковихзнань,академічноїта

 професійноїмобільності, швидкої адаптації до змін

 ірозвиткувсоціально-культурнійсфері. 

2.6.Освітнійпроцесзорганізуєтьсянапринципахнауковості,гуманізму,демо

кратизму,наступностітабезперервності,незалежностівідвпливубудь-

якихполітичнихпартій,громадськихтарелігійнихорганізацій  

2.7. НавчанняуКоледжіпроводитьсязурахуваннямстудентоорієнтованого 

навчання, що передбачає: заохоченняздобувачів фахової передвищої 

освіти до ролі автономних 

івідповідальнихсуб’єктівосвітньогопроцесу;створенняосвітньогосередови

ща,орієнтованогоназадоволенняпотребтаінтересівздобувачівфаховоїперед

вищоїосвіти,включаючинаданняможливостейдляформуванняіндивідуальн

оїосвітньоїтраєкторії;побудовуосвітньогопроцесу на засадах взаємної 

поваги і партнерства 

здобувачівфаховоїпередвищоїосвітитаадміністрації,педагогічних(науково



-педагогічних)таінших працівників закладуфаховоїпередвищоїосвіти  

2.8. Мовою освітнього процесу в коледжіє державна мова.Засади мовної 

політики визначаються Законом України «Проосвіту». 

 

2.9.Учасникамиосвітньогопроцесувколеджіє: 

2.9.1.особи,якінавчаються-здобувачіосвіти(студенти); 

2.9.2. педагогічні,науково-

педагогічнітаіншіпрацівникиколеджу,якіпрацюютьзаосновниммісцемроб

оти; 

2.9.3. особи,якізаосновниммісцемроботинапідприємствах,вустано

вах,організаціях,закладахпоєднуютьвиконаннясвоїхпосадовихобов’язківіз

практичнимнавчаннямздобувачівфаховоїпередвищоїосвітидлянабуттяним

ипрофесійнихкомпетентностей,атакожоцінюють йогоякість;  

2.9.4. працівникипідприємств,установтаорганізацій,,якізалучають

сядоосвітньогопроцесудлячитанняокремихлекційабоберутьучастьуроботі

атестаційнихкомісій; 

батьки(законніпредставники)здобувачівфаховоїпередвищоїосвіти.  

2.10 Особами,якінавчаютьсявколеджіє: 

     - здобувачіфаховоїпередвищоїосвіти. 

2.11 Здобувачамифаховоїпередвищоїосвітивколеджіє: 

    - студенти-

особи,зарахованідозакладуфаховоїпередвищоїосвітизметоюздобуттяфах

овоїпередвищоїосвіти. 

2.12 Доіншихосіб,якінавчаютьсявколеджі,належать:  

-учні,якіздобуваютьпрофільнусереднюосвіту; 

Наосіб,зазначенихуційчастині,поширюєтьсядіяспеціальнихзаконів,щ

овизначаютьособливостіздобуттяпрофільноїсередньоїосвіти. 

2.13 Здобувачіосвітиколеджумаютьправона: 

- навчаннявпродовжжиттятаакадемічнумобільність; 

- індивідуальнуосвітнютраєкторію,щореалізується,зокрема, через 

вільний вибір видів, форм ітемпу 

здобуттяосвіти,закладівосвітиізапропонованихнимиосвітніхпрограм,навч

альнихдисциплінтарівняїхскладності,методівізасобівнавчання;  

- якісніосвітніпослуги; 

- справедливетаоб’єктивнеоцінюваннярезультатівнавчання;  

- відзначенняуспіхівусвоїйдіяльності; 

- свободутворчої,спортивної,оздоровчої,культурної,просвітницької,н

ауковоїінауково-технічноїдіяльностітощо; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19


- безпечнітанешкідливіумовинавчання,утриманняіпраці; 

- повагулюдськоїгідності; 

захист під час освітнього процесу від приниження честітагідності,будь-

якихформнасильстватаексплуатації,дискримінації за будь-якою ознакою, 

пропаганди та агітації,щозавдаютьшкодиздоров’юздобувачаосвіти;  

- користуваннябібліотекою,навчальною,науковою,виробничою,ку

льтурною,спортивною,побутовою,оздоровчоюінфраструктуроюКоледжуу

порядку,встановленомувідповіднодоспеціальнихзаконів;  

- доступдоінформаційнихресурсівікомунікацій,щовикористовують

сявосвітньомупроцесітанауковійдіяльності; 

- трудовудіяльністьупозанавчальнийчас; 

- збереженнямісцянавчаннянаперіодпроходженнявійськової служби 

за призовом та/або під час мобілізації, наособливийперіод;  

- особистуабочерезсвоїхзаконнихпредставниківучастьугромадськом

усамоврядуваннітауправліннізакладомосвіти; 

- канікулярнувідпусткутривалістюнеменшяквісімкалендарнихтижнів

нанавчальнийрік; 

- оскарженнядійорганівуправлінняколеджемтаїхпосадовихосібіпедаг

огічнихпрацівників; 

- участьуконференціях,олімпіадах,виставках,конкурсах,представле

ннясвоїхробітдляпублікацій; 

- навчаннязарішеннямадміністраціїколеджузаіндивідуальнимплано

м; 

- користуванняакадемічноювідпусткою,  переведеннядо іншого 

закладу освіти, поновлення на навчання в 

порядку,встановленомучиннимзаконодавством; 

- участьудіяльностіорганівстудентськогосамоврядування;  

- поселеннятазабезпеченняумовпроживанняугуртожитку; 

- інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числідля осіб з 

особливими освітніми потребами та із 

соціальнонезахищенихверствнаселення. 



Здобувачіосвітизобов’язані: 

2.13.1     виконувати вимоги освітньої

 програми(індивідуальногонавчальногопланузайогонаявнос

ті), 

2.13.1 дотримуватисьпринципуакадемічної  доброчесності,та 

досягти результатів навчання, передбачених 

стандартомосвітидлявідповідногорівняосвіти; 

2.13.2 поважати гідність, права, свободи та законні 

інтересивсіхучасниківосвітньогопроцесу,дотримуватисяетичнихнорм;  

2.13.3 відповідальнотадбайливоставитисядовласногоздоров’я,здор

ов’яоточуючих,довкілля; 

2.13.4 дотримуватисяустановчихдокументів,правилвнутрішньогор

озпорядкуколеджу,атакожумовдоговорупронаданняосвітніхпослуг;  

2.13.5 берегтимайноколеджу,втомучисліівгуртожитку. 

2.14 Термінинавчаннявколеджівизначаютьсяможливостямивиконання

освітньо-

професійноїпрограми(ОПП)фахівцівступеняфаховогомолодшогобакалавр

а. 

Фаховиймолодшийбакалавр-цеосвітньо-

професійнийступінь,щоздобуваєтьсянарівніфаховоїпередвищоїосвітиіпри

суджуєтьсязакладомосвітиурезультатіуспішноговиконання здобувачем 

фахової передвищої освіти освітньо-професійноїпрограми. 

2.15 Особаможездобуватифаховупередвищуосвітунаоснові базової 

середньої освіти, профільної середньої 

освіти(незалежновідздобутогопрофілю),професійної(професійно-

технічної)освіти,фаховоїпередвищоїосвітиабо 

вищоїосвіти.Особи,якіздобуваютьфаховупередвищуосвітунаосновібазової

середньоїосвіти,зобов’язаніодночасновиконатиосвітнюпрограмупрофільн

оїсередньоїосвітипрофесійногоспрямування. 

2.16 Підготовкафаховихмолодшихбакалавріввколеджіздійснюєтьсязаосв

ітньо-

професійнимипрограмамивідповіднодогалузейзнаньіспеціальностей,заяки

миздійснюєтьсяпідготовкафахівцівзвищоюосвітою. 

2.17 Обсягосвітньо-професійноїпрограмифаховогомолодшого бакалавра 

на основі профільної середньої освітистановить120-180кредитівECTS,з  

яких  до  60  кредитівECTS може бути зараховано на підставі визнання 

результатівнавчанняосіб,якіздобулипрофільнусереднюосвітузавідповідни

мабоспорідненимспеціальностіпрофілем. 

2.18 Обсягосвітньо-



професійноїпрограмифаховогомолодшогобакалавранаосновібазовоїсеред

ньоїосвітистановить до 240 кредитів ECTS, у тому числі 120 

кредитівECTS за інтегрованою з нею освітньою програмою 

профільноїсередньоїосвітипрофесійногоспрямування,щовідповідаєгалузіз

наньта/абоспеціальності. 

2.19 Обсягосвітньо-

професійноїпрограмифаховогомолодшогобакалавранаосновіпрофесійної(

професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти або вищої 

освітивизначаєтьсяколеджемзурахуваннямвизнанняранішездобутихрезул

ьтатівнавчання.Обсягтакоїпрограмистановить не менше 50 відсотків 

загального обсягу освітньо-

професійноїпрограминаосновіпрофільноїсередньоїосвіти.  

 

 

 



 

 ІІІ.ОРГАНІЗАЦІЯОСВІТНЬОГОПРОЦЕСУ 

 

 Нормативно-правовабазаорганізаціїосвітньогопроцесу 

 

3.1.1.Нормативно-

правовоюбазоюосвітньогопроцесувКоледжієКонституціяУкраїни,законУ

країни«Проосвіту»,«Прозагальнусереднюосвіту»,«Профаховупередвищуо

світу»,Національнарамкакваліфікацій,Статут Володимир-Волинського 

агротехнічного коледжу,  Положення«Про Володимир-Волинський 

агротехнічний 

коледж»,стандартиосвітньоїдіяльності,стандартифаховоїпередвищоїосвіт

и,іншінормативні та 

розпорядчідокументи,щостосуютьсяфаховоїпередвищоїосвіти.  

 

 Формиорганізаціїосвітньогопроцесу 

Навчанняздобувачівуколеджіздійснюєтьсязаінститутційною 

формою(очна (денна), заочна, дистанційна) та  індивідуальною (на робочому 

місці (на виробництві). 

Очна(денна)форма-цеспосіборганізаціїнавчанняздобувачівосвіти, 

щопередбачає їхбезпосередню участьвосвітньомупроцесі.  

В коледжі може здійснюватися змішане навчання (очно-

заочнезвикористаннямтехнологій дистанційногонавчання).  

Змішаненавчання–

складнабагаторівневавзаємодіяучасниківосвітньогопроцесу,поєднуєефект

ивністьтаоперативністьелектроннихформнавчання,соціальнукомунікаціюі

фаховеконсультування.Вимагаєпошукузручногоформатуроботидлякожно

їдисциплінитадлякожного здобувачаосвіти.  Для якісного змішаного 

навчаннявконкретнійдисциплінінеобхіднообрати,яківидиактивностей 

матимуть найкращий ефект онлайн (синхронночи асинхронно), а які – за 

безпосереднього контакту, в якомуобсязітавякійпослідовності. 

Основоюефективногозастосування змішаного навчання є 

технологічна 

готовністьвикладачів,студентівтаколеджу,атакожґрунтовнаметодична 

підготовка кожної дисципліни, вибір 

оптимальноїмоделінавчальногопроцесу,проектуваннясценаріюнавчання 

як послідовності дій та досвіду, що його 

здобувачотримаєвпродовжкурсу,деталізованапідготовкайорганізаціянели

шеаудиторнихзанять,анасампередсамостійноїроботистудентів.Дистанційн



е та змішане навчання в коледжі здійснюється за допомого платформи 

GoogleWorkspaceforEducation. 

 

 

Освітнійпроцесвколеджіздійснюєтьсязатакими  

формами: 

- навчальні заняття, включаючи індивідуальне навчальне заняття; 

- самостійна робота, включаючи виконання індивідуальних завдань; 

- практична підготовка; 

 контрольні заходи, включаючи атестацію здобувачів фахової 

передвищої освіти.Основнимивидаминавчальнихзанятьвколеджіє: 

- урок(заосвітньоюпрограмоюпрофільноїсередньоїосвіти);  

- лекція; 

- лабораторне,практичне,семінарське,індивідуальнезаняття;  

- консультація 

Відвідуванняначальнихзанятьздобуачамиосвітиєобовязковим. У разі 

відсутності на занятті, здобувач 

повиненйоговідпрацюватиувільнийвідзанятьчас(безкоштовно).  

Урок -це цілісний,логічнозавершений,обмежений  

учасі,регламентованийобсягомнавчальногоматеріалуосновнийелементпед

агогічногопроцесу,якийзабезпечуєактивнуйпланомірнунавчально-

пізнавальнудіяльністьгрупи учнів певного віку і рівня підготовки, 

спрямовану нарозв'язаннявизначенихзавдань. 

Лекція - основний вид навчальних занять, 

призначенихдлявикладеннятеоретичногоматеріалу.Якправило,окрема 

лекціяєелементомкурсулекцій,щоохоплюєосновнийтеоретичнийматеріало

дноїабодекількохтемнавчальноїдисципліни. 

Лабораторнезаняття-

виднавчальногозаняття,наякомуздобувачосвітипідкерівництвом 

викладачапроводитьнатурніабоімітаційніекспериментичидослідженнязме

тоюпрактичногопідтвердженняокремихтеоретичнихположень,набуваєпра

ктичнихнавичокроботиз лабораторним обладнанням, оснащенням, 

обчислювальноютехнікою,вимірювальноюапаратурою, 

оволодіваєметодикоюекспериментальнихдослідженьвконкретнійпредмет

нійгалузітаобробкиотриманихрезультатів. 



 

Виконання лабораторної роботи оцінюється 

викладачем.Підсумковаоцінкавиставляєтьсявжурналоблікуроботиакадемі

чноїгрупи,заноситьсявелектроннийжурналівраховується при висталенні 

семестрової оцінки (рейтинг) знавчальноїдисципліни. 

Для проведення лабораторних занять академічна 

групаможеподілятисянадвіпідгрупи.Зокремихнавчальнихдисциплін,зурах

уваннямособливостейвивченняцихдисциплінтабезпекижиттєдіяльностізд

обувачівосвіти,допускаєтьсяподілакадемічноїгрупинабільшукількістьпідг

руп. 

Практичнезаняття-виднавчального заняття, наякому здобувачі 

освіти під керівництвом викладача 

шляхомвиконанняпевнихвідповідносформульованихзавданьзакріплюють 

теоретичні положення навчальної дисципліни 

інабуваютьвміньтанавичокїхпрактичногозастосування.  

Семінарськезаняття-

виднавчальногозаняття,наякомувикладачорганізуєобговоренняпитаньзте

мвизначенихробочоюпрограмоюнавчальноїдисципліниіпроводитьсяуфор

мібесіди,дискусіїтощо. 

Накожномусемінарськомузаняттівикладачоцінюєпідготовленіздобув

ачамиосвітивиступи,активністьвдискусії, вміння формулювати та 

відстоювати свою позиціютощо. 

Оцінки,одержаніздобувачемосвітиназаняттяхзаусівидиробітжурнало

блікуроботиакадемічноїгрупи,заноситьсявелектроннийжурналівраховуєть

сяпривисталеннісеместрооїоцінки(рейтинг)знавчальноїдисципліни.  

Індивідуальненавчальнезаняття-

проводитьсязокремимистудентами,яківиявилиособливіздібностіунавчанні

,схильністьдонауково-

дослідноїроботиітворчоїдіяльності,учасникамиолімпіадзфахуабоокремих

навчальнихдисциплін,членамизбірнихкомандколеджузпевних видів 

спорту з метою підвищення рівня їх 

підготовкитарозкриттяіндивідуальноготворчогообдарування. 

Консультація-

виднавчальногозаняття,наякомуздобувачосвітиотримуєвідвикладача 

відповіді 

наконкретніпитанняабопоясненняокремихтеоретичнихположеньчиїхпрак

тичноговикористання.Консультаціяможебутиіндивідуальноюабопроводит

исядлягрупистудентів,залежновідтого,чивикладачконсультуєздобувачівос

вітизпитань,пов'язанихізвиконанняміндивідуальних завдань, чи з 

теоретичних питань навчальноїдисципліни. 



Протягом семестру консультації з навчальних 

дисциплінпроводятьсязазатвердженимдиректоромграфіком.  

Усівидинавчальнихзанятьможутьпроводитисьуспеціально 

оснащених навчальних приміщеннях 

(аудиторіях,лабораторіяхтощо)звикористаннямобладнання,пристосованог

одоумовнавчальногопроцесу,вумовахреальногопрофесійногосередовищаа

такожзвикористаннямзасобівкомп’ютернихінформаційнихтехнологій

 танеобхідного програмно-

апаратногозабезпечення. 

Самостійнароботаздобувачавищоїосвіти(СРЗО)-форма 

організації освітнього процесу, за якої здобувач освітиопановує 

дисципліну в час, вільний від навчальних 

занять.Метоюсамостійноїроботиєзасвоєнняуповномуобсязінавчальноїпро

грамитаформуванняуздобувачаосвітиуміннясамостійно(безбезпосередньо

їучастівикладача)опановувати теоретичні й практичні знання, у тому 

числі іззастосуваннямсучаснихінформаційно-комп’ютернихтехнологій. 

Навчально-методичні матеріали для самостійної 

роботиздобувачівосвітимаютьпередбачати 

можливістьпроведеннясамоконтролю.Длясамостійної 

роботиздобувачаосвітирекомендуєтьсявідповідналітература,підручники,п

осібникитаперіодичні видання. 

Приорганізаціїсамостійноїроботиздобувачівосвітипередбачаєтьсяможливі

стьотриманнянеобхідноїконсультаціїабометодичноїдопомогизбокувиклад

ача. 

Змістсамостійноїроботизаконкретноюдисципліноювизначається 

робочою програмою навчальної дисципліни тазабезпечуєтьсянавчально-

методичними засобами,завданнямитаметодичнимивказівками. 

Самостійнароботатакожможевиконуватисьуформііндивідуальнихзав

дань(курсовіроботитапроєкти,дипломніпроєктитощо). 

Конкретнеспіввідношенняобсягусамостійноїроботивідноснозагальн

огообсягунавчальногочасуздобувачаосвітитаспіввідношенняобсягуокрем

ихосвітніхкомпонентівосвітньоїпрограмиізфактичнимнавантаженням

 здобувачів освіти

 визначаєтьсянавчальнимипланамиосвітніхпрограм,які разом 

зосвітніми програмами щорічно обговорюється з 

основнимистейкхолдерами.Навчальнийчас, відведений 

длясамостійноїроботистудента,повиненстановитинеменше1/3танебільше2

/3загальногообсягунавчальногочасустудента,відведеногодлявивченнякон

кретноїдисципліни. 



Самостійну роботу студент може виконувати в 

бібліотеціколеджу,навчальнихкабінетах,комп'ютернихкласах,лабораторії,

атакожудомашніхумовах. 

Матеріалнавчальноїдисципліни,передбаченийдлязасвоєння 

студентом у процесі самостійної роботи, 

виносятьнапідсумковийконтрольпорядзопрацьованимпідчасаудиторнихза

нять. 

ОцінюванняСРЗОпроводитьсязаокремим  

розкладомпідчастижнівконтролюзасамостійноюроботою.Оцінки,отримані

здобувачамивищоїосвітизаокремівидисамостійноїроботивносятьсядожурн

алуоблікуроботиакадемічноїгрупи,електронногожурналутавраховуютьсяп

ривизначенніпідсумковоїоцінки(рейтингу)зданоїнавчальноїдисципліни. 

Індивідуальнізавданнязокремихдисциплін(реферати,курсовіробот

итапроекти,дипломніпроектитощо)виконуютьсяздобувачамиосвітивтермі

ни,передбаченіробочоюпрограмоюнавчальноїдисципліни.Індивідуальніза

вданнявиконуютьсяздобувачемосвітисамостійнопідкерівництвомвиклада

ча.Допускаютьсявипадкивиконаннякомплексноїтематикикількомаздобува

чамивищоїосвіти. 

Реферати,аналітичніоглядитаін.-

цеіндивідуальнізавдання,якісприяютьпоглибленнюірозширеннютеоретич

нихзнаньздобувачівосвітизокремихтемдисципліни,розвиваютьнавичкиса

мостійноїроботизнавчальноютанауковоюлітературою.Цяформаіндивідуал

ьнихзавданьрекомендуєтьсядлятеоретичнихкурсівідисциплінгуманітарно

готасоціально-

економічногоциклів.УКоледжірекомендованопланувативодномусеместрі 

не більше трьох рефератів з різних 

дисциплін.Навиконаннярефератуздисципліниуробочійнавчальнійпрограм

і передбачається не менше 10-15 годин самостійноїроботи. 

Контрольніроботи,щовиконуються під 

чассамостійноїроботиздобувачаосвіти-

цеіндивідуальнізавдання,якіпередбачаютьсамостійневиконанняздобуваче

мосвітипевноїпрактичноїроботинаосновізасвоєногоматеріалу. 

Курсовіпроєкти(роботи)виконуютьсязметоюзакріплення, 

поглиблення і узагальнення знань, 

одержанихздобувачамиосвітизачаснавчаннятаїхзастосуваннядокомплексн

оговирішенняконкретногофаховогозавдання.Тематикакурсовихпроектів(р

обіт)маєвідповідатизавданнямнавчальноїдисципліниітіснопов'язуватисязп

рактичнимипотребамиконкретногофаху.Тематикакурсовихпроектів(робіт

)розробляєтьсявикладачем–

керівникомпроекту(роботи),погоджуєтьсяназасіданніцикловоїкомісії,зате



рджуєтьсядиректоромколеджуіпідлягаєпереглядунерідшеодногоразунадв

ароки.Керівництво курсовими проєктами (роботами) 

здійснюють,якправило,найбільшкваліфікованівикладачі.Захисткурсового

проєкту(роботи)проводитьсяпублічно перед комісією ускладітрьох осіб, 

вякувходятьвикладачіцикловоїкомісії,завідувач відділення, 

заступникдиректора коледжу з навчально-виробничої роботи, за участю 

керівника курсового проєкту(роботи). 

Здобувачосвіти, який без поважної причини, 

неподавкурсовийпроект(роботу)взазначенийтермінабонезахистивїї,вважа

єтьсятаким,щомаєакадемічнузаборгованість.Приотриманнінезадовільної 

оцінкиздобувач освіти за рішенням комісії виконує курсову роботуза 

новою тематикою або перепрацьовує попередню роботу 

втермін,визначенийзавідувачемвідділення. 

Курсовіроботи(проєкти)повиннібудиархіваріусу(длязберігання)непізні

шеніжчерездватижніпіслязавершеннякурсовогопроектування.Відповідаль

ністьзасвоєчаснуздачукурсовихробіт(проєктів)несебезпосередньокерівни

ккурсовоїроботи(проєкту). 

Курсовіроботи (проєкти)зберігаютьсяв архіві 

протягомтрьохроків,апотімсписуютьсявустановленомупорядку 

Дипломніпроєкти-

виконуютьсяназавершальномуетапінавчанняздобувачівосвітиуколеджізме

тоюсистематизації,закріплення,розширеннятеоретичнихіпрактичнихзнань

зіспеціальностітазастосуванняїхпривирішенніконкретнихнаукових,техніч

них,економічних,виробничихтаіншихзавдань.Виконаннядипломнихпроек

тівдаєможливістьрозвиватинавичкисамостійноїроботиіоволодінняметоди

коюдослідженнятаексперименту,пов’язаногозтемоюпроекту.  

Здобувачуосвітинадаєтьсяправообратитемудипломногопроекту,визн

аченуцикловоюкомісієюабозапропонуватисвоюзобгрунтуваннямдоцільно

стіїїрозробки. 

Керівникамидипломнихпроєктівпризначаютьсядосвідченівикладачіс

пеціальнихдисциплін. 

ЗахистдипломнихпроєктіввідбуваєтьсяпередЕкзаменаційноюкомі

сієюувизначеномупорядку. 

тижніпіслязавершеннякурсовогопроектування.Відповідальністьзасвоєчас

нуздачукурсовихробіт(проектів)несебезпосередньокерівниккурсовоїробот

и(проекту). 

Курсовіроботи 

(проекти)зберігаютьсянацикловійкомісіїпротягомтрьохроків,апотімсп

исуютьсявустановленомупорядку 



Дипломніпроекти-

виконуютьсяназавершальномуетапінавчанняздобувачівосвітиуколеджізме

тоюсистематизації,закріплення,розширеннятеоретичнихіпрактичнихзнань

зіспеціальностітазастосуванняїхпривирішенніконкретнихнаукових,техніч

них,економічних,виробничихтаіншихзавдань.Виконаннядипломнихпроек

тівдаєможливістьрозвиватинавичкисамостійноїроботиіоволодінняметоди

коюдослідженнятаексперименту,пов’язаногозтемоюпроекту.  

Здобувачуосвітинадаєтьсяправообратитемудипломногопроекту,визн

аченуцикловоюкомісієюабозапропонуватисвоюзобгрунтуваннямдоцільно

стіїїрозробки. 

Керівникамидипломнихпроектівпризначаютьсядосвідченівикладачіс

пеціальнихдисциплін. 

ЗахистдипломнихпроектіввідбуваєтьсяпередЕкзаменаційноюкомі

сієюувизначеномупорядку. 

Дипломні проєкти повинні буди здані в архів не 

пізнішеніжчерез3дніпіслязахистудипломногопроєкту.Відповідальністьзас

воєчаснуздачудоархівудипломногопроєктунесутьбезпосередньокерівникд

ипломногопроєктуваннятазавідувачвідділення. 

Порядок дипломного проєктування, захисту дипломнихпроектів та 

складання державного екзамену 

регламентуєтьсяПоложеннямпродипломнепроєктування. 

Практичнапідготовка-

єнеобхіднимкомпонентомпідготовкифахівцівтаздійснюєтьсявідповіднодо

ПоложенняпроорганізаціютапроведенняпрактикиуВолодимир-

Волинському агротехнічному коледжі. Залежно від конкретної 

спеціальності 

тацілейпрактикаможебутинавчальна,виробнича,переддипломна.Переліку

сіхвидівпрактик,їхформитатерміни визначаються навчальними і 

робочими 

навчальнимипланами.Змістітехнологіяпроходженняпрактикивизначається

програмоюпрактики,якарозробляєтьсявідповідноюцикловоюкомісієюізат

верджуєтьсяметодичноюрадоюколеджу.Програмавизначаєвидиіформипер

евіркирівнясформованості необхідних умінь та навичок, вимоги до 

звітуздобувачафаховоїпередвищоїосвітипровиконанняпрограми 

практики. Звіт практики захищається 

здобувачемосвітиукомісії,якапризначаєтьсярозпорядженнямдиректоракол

еджу.Здобувачуосвіти,якийневиконавпрограму практики без поважних 

причин, може бути 

наданоправоповторногопроходженняпрактики.Здобувачосвіти,який не 



виконавотримав незадовільну оцінку з практики прикомісії, 

відраховується з коледжу. Підсумки кожної 

практикиобговорюютьсяназасіданняхкафедр,азвітикерівниківпрактикизас

луховуютьсяназасіданнівчених раднавчальнихпідрозділів.  

Облікпроведенихнавчальнихзанятьтарезультатинавчальних досягнень 

студентів (оцінки, бали) фіксуються вжурналі обліку роботи академічної 

групи . 

 Навчальнийчасздобувачаосвіти 

Навчальнийчасздобувачаосвітивизначаєтьсякількістю облікових одиниць 

часу, відведених для виконанняпрограми підготовки за освітнім рівнем 

фахового 

бакалавра.ОбліковимиодиницяминавчальногочасуєкредитECTS,академіч

нагодина, навчальний день, тиждень, семестр,курс,рік.  

КредитECTS-

одиницявимірюванняобсягунавчальногонавантаженняздобувачаосвіти, 

необхідногодлядосягненнявизначених(очікуваних)результатівнавчання

. Обсяг одного кредиту ECTS становить 30 

годин.Навантаженнянавчальногорокустановить60кредитівECTS. 

Академічнагодина-

цемінімальнаобліковаодиницянавчальногочасу.Тривалістьакадемічноїгод

инистановитьв уколеджі 45 астрономічних хвилин. Дві академічні 

годиниутворюютьпаруакадемічнихгодин(надалі«пара»). 

Навчальний день - складова частина навчального часуздобувача 

освіти, яка не може тривати більше 9 академічнихгодин.  

Навчальнийтиждень - складова частина 

навчальногочасуздобувачаосвітитривалістюнебільше:35годин. 

Навчальнийсеместр-

складовачастинанавчальногочасуздобувачаосвіти,якийзакінчуєтьсяпідсум

ковимсеместровимконтролем.Тривалістьсеместрувизначаєтьсяграфікомн

авчальногопроцесузгіднознавчальнимпланом. 

Навчальнийкурс-

завершенийперіоднавчанняздобувачаосвітипротягомнавчальногороку.Тр

ивалістьперебування здобувача освіти на навчальному курсі включаєчас 

навчальних семестрів, підсумкового контролю та 

канікул.Початокізакінченнянавчаннянаодномукурсіоформляютьсянаказа

мипропереведеннязкурсунакурс.Тривалістьнавчальнихсеместріввизначає

тьсярічнимграфікомнавчальногопроцесу,якийскладаєтьсянанавчальнийрі

кпогоджується заступникомдиректораколеджу з навчально-виробничої 

роботи ізатверджується директором коледжу до



 початкунавчальногороку. 

3.3.2 Навчальнізаняттявколеджіпроводятьсязарозкладом,щорегламент

уєтьсяокремимположенням. 

Розкладповинензабезпечитивиконаннянавчальногопланувповномуобсязі.

Забороняєтьсявідволікатиздобувачівосвітивідучастівнавчальних заняттях 

та контрольних заходах, 

встановленихрозкладом,крімвипадків,передбаченихчиннимзаконодавство

м. 

 

 Робочийчасвикладача 

Робочийчасвикладачавизначаєтьсяобсягомйогонавчальних,методичних,н

ауковихіорганізаційнихобов'язківупоточномунавчальномуроці,відображе

нихвіндивідуальномуробочомуплані. 

Тривалість робочого часу викладача з повним обсягомобов'язків 

становить не більше 1440 годин на навчальний 

рікприсередньотижневійтривалості36годин. 

Обсяг навчальних занять, доручених для 

проведенняконкретномувикладачеві,вираженийвоблікових(академічних)г

одинах,визначаєнавчальненавантаженнявикладача.Навчальненавантажен

няпедагогічногопрацівниканаставкустановить720годин  на  

навчальнийрік. 

Видинавчальнихзанять,щовходятьвобов'язковийобсягнавчальногонаванта

женнявикладачавідповіднодойогопосади,встановлюютьсяцикловоюкомісі

єю). Увипадкахвиробничоїнеобхідностівикладачможебути 

залученийдопроведеннянавчальнихзанятьпонадобов'язковий обсяг 

навчального навантаження, 

визначенийіндивідуальнимробочимпланом,вмежахсвогоробочогочасу.До

датковакількістьобліковихгодинвстановлюєтьсяколеджем і не може 

перевищувати 25% 

максимальногообов'язковогообсягунавчальногонавантаження.Змінивобов

'язковомунавчальномунавантаженнівикладачавносятьсявйогоіндивідуаль

нийробочийплан 

Графікробочогочасувикладачавизначаєтьсярозкладомаудиторнихнавчаль

нихзанятьіконсультацій,розкладомабографікомконтрольнихзаходівтаінш

имивидамиробіт,передбаченимиіндивідуальнимробочимпланомвикладача

.Часвиконанняробіт,непередбаченихрозкладом або графіком контрольних 

заходів, визначається упорядку,встановленому 

коледжем,зурахуваннямособливостейспеціальностітаформнавчання. 

Педагогічніпрацівникимаютьправона: 



- академічнусвободу,включаючисвободувикладання,свободувідвт

ручаннявпедагогічну,науково-

педагогічнудіяльність,вільнийвибірформ,методівізасобівнавчання,щовідп

овідаютьосвітнійпрограмі; 

- педагогічнуініціативу; 

- розроблення та впровадження авторських 

навчальнихпрограм,проєктів,освітніхметодикітехнологій,методівізасобів,

насампередметодиккомпетентнісногонавчання; 

- користуваннябібліотекою,навчальною,культурною,спортивною,по

бутовою,оздоровчоюінфраструктуроюзакладу освіти та послугами його 

структурних підрозділів 

упорядку,встановленомузакладомосвітивідповіднодоспеціальнихзаконів;  

- підвищеннякваліфікації,перепідготовку; 

- вільнийвибіросвітніхпрограм,формнавчання,закладівосвіти,устано

віорганізацій,іншихсуб’єктівосвітньої діяльності, що здійснюють 

підвищення кваліфікаціїтаперепідготовкупедагогічнихпрацівників;  

- доступдоінформаційнихресурсівікомунікацій,щовикористовують

сявосвітньомупроцесітанауковійдіяльності; 

- справедливетаоб’єктивнеоцінюваннясвоєїпрофесійноїдіяльності;  

- захистпрофесійноїчестітагідності; 

- індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку 

таіншу)діяльністьзамежамизакладуосвіти; 

- безпечніінешкідливіумовипраці; 

- участьугромадськомусамоврядуванніколеджу; 

- участьуроботіколегіальнихорганівуправлінняколеджу.  

Педагогічні працівники мають інші права, 

передбаченізаконамиУкраїни. 

3.4.6 Педагогічніпрацівникизобов’язані: 

- забезпечувативисокийнауково-

теоретичнийіметодичнийрівнівикладаннядисциплінуповномуобсязіосвітн

ьоїпрограмивідповідноїспеціальності; 

- вестидослідження,якібзабезпечуваливисокий рівень змісту освіти, 

активно залучати до цієї роботистудентів; 

- забезпечуватиумовидлязасвоєннястудентамиосвітніхпрограмнарів

ніобов’язковихвимогщодозмісту,рівнятаобсягуосвіти; 

- сприятирозвиткуздібностейстудентів,формуваннюнавичок 



здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне іпсихічнездоров’я;  

- дотримуватисяакадемічноїдоброчесностітазабезпечуватиїїдотрим

аннястудентамив освітньомупроцесітанауковійдіяльності;  

- дотримуватисяпедагогічноїетики; 

- поважатигідність,права,свободиізаконніінтересивсіхучасниківос

вітньогопроцесу; 

- настановленням і особистим прикладом 

утверджуватиповагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, 

зокрема,правди, справедливості, патріотизму,

 гуманізму,толерантності,працелюбства; 

- формуватиустудентівусвідомленнянеобхідностідодержуватисяКон

ституціїтазаконівУкраїни,захищатисуверенітетітериторіальнуцілісністьУ

країни; 

- формувати у студентів прагнення до 

взаєморозуміння,миру,злагодиміжусіманародами, 

етнічними,національними,релігійнимигрупами;  

- настановамийособистимприкладомутверджуватиповагудопринципі

взагальнолюдськоїморалі:правди,справедливості,гуманізму,доброти,стри

маності,працелюбства,поміркованості,повагидобатьків,жінки,старшихзаві

комтаіншихдоброчинностей; 

- виховуватимолодьудусінароднихтрадиційтазвичаїв,національних,і

сторичних,культурнихцінностейУкраїни,їїдержавноготасоціальногоустро

ю,дбайливеставленнядоісторико-

культурноготаприродногосередовищакраїни; 

- готуватистудентівдосвідомогожиттявдусівзаєморозуміння,миру,з

лагодиміжусіманародами,етнічними,національними,релігійнимигрупами;  

- захищатимолодьвідбудь-

якихформфізичногоабопсихічногонасильства,запобігати вживанню 

нимиалкоголю,наркотиків,набуттяшкідливихзвичок; 

- захищати студентів під час освітнього процесу від будь-яких 

форм фізичного та психічного насильства, 

приниженнячестітагідності,дискримінаціїзабудь-

якоюознакою,пропагандитаагітації,щозавдаютьшкодиздоров’юздобувача

освіти,запобігативживаннюнимитаіншимиособаминатериторіїколеджуалк

огольнихнапоїв,наркотичнихзасобів,іншимшкідливимзвичкам;  

- дотримуватисьзаконівУкраїни,СтатутутаПравилвнутрішньоготруд

овогорозпорядкуколеджу,виконуватисвоїпосадовіобов’язки. 



Відволіканняпедагогічнихпрацівниківвідвиконанняпрофесійнихобов

’язківнедопускається,крімвипадків,передбаченихзаконодавством.  

Викладачзобов'язанийдотримуватисявстановленогографікаробочогочасу. 

Забороняється 

відволікативикладачіввідпроведеннянавчальнихзанятьтаконтрольнихзахо

дів,якіпередбаченірозкладом.Педагогічніпрацівникикожніп’ятьроківпрох

одятьатестацію(«Типовеположенняпроатестаціюпедагогічнихпрацівників

:затвердженонаказомМОНУкраїнивід06.10.2010 

№930).Зарезультатамиатестаціївизначаєтьсявідповідністьпрацівникапоса

ді,якувін 

обіймає,присвоюютьсякатегоріїтапедагогічнізвання.Позитивнерішенняат

естаційноїкомісіїможебутипідставоюдляпідвищеннязапосадою,анегативн

е-

підставоюдлязвільненняпрацівниказпосадиупорядку,встановленомузакон

одавством. 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248739889
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248739889
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248739889
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248739889
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10/print1452602741640628
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10/print1452602741640628
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10/print1452602741640628


 

ІV.КОНТРОЛЬТА ОЦІНКАЯКОСТІНАВЧАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ 

 

Контрольні заходи є необхідним елементом 

зворотногозв’язкуупроцесі 

навчання.Вонивизначаютьвідповідністьрівнянабутихздобувачамиосвітиз

нань,уміньтанавичоквимогам нормативних документів щодо загальної 

середньоїосвітитафаховоїпередвищоїосвіти. 

 

4.1Критеріїоцінюваннянавчальнихдосягненьздобувачівосвіти 

 

Зметоюдотриманняєдиногопідходудооцінюваннянавчальнихдосягне

ньстудентівувідповідностідоПоложення  

пропорядокоцінюванняуспішностіздобувачівфаховоїпередвищоїосвітиу 

Володимир-Волинському агротехнічному коледжі. 

Знання оцінюються як з теоретичної, так і з 

практичноїпідготовкивідповіднодонаціональноїшкализатакимикритеріям

и: 

 

Прививченніпредметівзагальноосвітньогоциклу 

-за12-бальноюшкалою: 

Початковийрівень 

1 бал - здобувач освіти володіє навчальним матеріаломна рівні 

елементарного розпізнавання і відтворення 

окремихфактів,елементів,об’єктів,щопозначаютьсяздобувачемосвітиокре

мимисловамичиреченнями. 

2 бали-

здобувачосвітиволодієматеріаломнаелементарномурівнізасвоєння,виклад

аєйогоуривчастимиреченнями,виявляєздатністьвикластидумкунаелемента

рномурівні. 

3 бали-

здобувачосвітиволодієматеріаломнарівніокремихфрагментів,щостановлят

ьнезначнучастинунавчальногоматеріалу. 

Середнійрівень 

4 бали-

здобувачосвітиволодієматеріаломнапочатковомурівні,значнучастинумате

ріалувідтворюєнарепродуктивномурівні. 

5 балів-



здобувачосвітиволодієматеріаломнарівні,вищомузапочатковий,здатнийза

допомогоювикладачалогічновідтворитизначнуйогочастину.  

6 балів-здобувачосвітиможевідтворитизначнучастину 

теоретичного матеріалу, виявляє знання і 

розумінняосновнихположень,задопомогоювикладачаможеаналізуватинав

чальнийматеріал,порівнюватитаробитивисновки,виправлятидопущеніпом

илки. 

Достатнійрівень 

7 балів-здобувачосвітиздатнийзастосовуватививчений матеріал на рівні 

стандартних ситуацій, частковоконтролювати власні навчальні дії, 

наводити окремі власніприкладинапідтвердженняпевнихтверджень. 

8 балів-здобувачосвітивмієпорівнювати,узагальнювати,

 систематизувати інформацію

 підкерівництвом  викладача, в цілому самостійно 

застосовуватиїї на практиці, контролювати власну діяльність, 

виправлятипомилкиідобиратиаргументинапідтвердженняпевнихду

мокпідкерівництвомвикладача. 

9 балів-здобувайосвітивільноволодієвивченимобсягом матеріалу, в тому 

числі і застосовує його на практиці;вільно розв'язує задачі в 

стандартних ситуаціях, 

самостійновиправляєдопущеніпомилки,добираєпереконливіаргуме

нтинапідтвердженнявивченогоматеріалу. 

Високийрівень 

10 балів–здобувачосвітивиявляєпочатковітворчіздібності, самостійно 

визначає окремі цілі власної 

навчальноїдіяльності,оцінюєокреміновіфакти,явища,ідеї;знаходить  

джерела інформації та самостійно використоує їх 

відповіднодоцілей,поставленихвикладачем. 

11 балів-

здобувачосвітивільновисловлюєвласнідумкиівідчуття,визначаєпрог

рамуособистоїпізнавальноїдіяльності, самостійно оцінює 

різноманітні життєві явища іфакти, виявляючи особисту позицію 

щодо них; без 

допомогивикладачазнаходитьджерелаінформаціїівикористовуєодер

жанівідомостівідпоіднодометитазавданьвласноїпізнавальноїдіяльно

сті.Використовуєнабуті знання івміннявнестандартнихситуаціях.  

12 балів-здобувачосвітивиявляєособливітворчіздібності, самостійно 

розвиває власні обдарування і 

нахили,вмієсамостійноздобуватизнання. 



 

4.1.2 Прививченніпредметівосвітньо-

професійноїпрограмифаховоїпередвищоїосвіти - 

зачотирибальною: 

«відмінно» –

здобувачосвітиміцнозасвоївтеоретичнийматеріал,глибокоівсебічнознаєзмі

стнавчальноїдисципліни,основніположеннянауковихпершоджерелтареко

мендованоїлітератури,логічномислитьібудуєвідповідь, вільно 

використовує набуті теоретичні знання прианалізі практичного матеріалу, 

висловлює своє ставлення дотих чи інших проблем, демонструє високий 

рівень засвоєнняпрактичнихнавичок; 

«добре»–

здобувачосвітидобрезасвоївтеоретичнийматеріал,володієосновнимиаспек

тамизпершоджерелтарекомендованоїлітератури,аргументовановикладаєй

ого;маєпрактичнінавички,висловлюєсвої міркування 

зприводутихчиіншихпроблем,алеприпускаєтьсяпевнихнеточностей і 

похибок у логіці викладу теоретичного 

змістуабоприаналізіпрактичногоматеріалу; 

«задовільно»–здобувачосвітивосновномуопанувавтеоретичнимизнаннями

 навчальної дисципліни,орієнтується 

впершоджерелах та рекомендованій 

літературі,аленепереконливовідповідає,плутаєпоняття,додатковіпитанняв

икликаютьневпевненістьабовідсутністьстабільнихзнань;відповідаючиназа

питанняпрактичногохарактеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє 

оцінюватифактитаявища,пов’язуватиїхізмайбутньоюдіяльністю;  

«незадовільно» –

здобувачосвітинеопанувавнавчальнийматеріалдисципліни,незнаєнаукови

хфактів,визначень,майже не орієнтується в першоджерелах та 

рекомендованійлітературі, відсутні наукове мислення, практичні навички 

несформовані. 



 

4.2 Рівніконтролю 

 

4.2.1.Зарівнямиконтролюрозрізняють:самоконтроль,контроль на рівні 

циклової комісії, незалежний тестовий,директорськийтаміністерський. 

Самоконтроль-

призначенийдлясамооцінкиздобувачамиосвітиякостізасвоєннянавчальног

оматеріалузконкретноїдисципліни(розділу,теми).Зцієюметоювнавчальних 

посібниках для кожної теми (розділу), а також 

уметодичнихрозробкахзлабораторних,практичних,самостійнихробіт,пере

дбачаютьсяпитаннядлясамоконтролю.Більшаефективністьсамоконтролюз

абезпечується спеціальними програмами самоконтролю 

тасамооцінки,якієскладовимичастинамиелектроннихпідручниківтаавтома

тизованихнавчальнихкурсів. 

Контрольнарівніцикловоїкомісії-

проводитьсязметоюоцінкирівняпідготовкиздобувачівосвітиздисциплінин

арізнихетапахїївивчення,якправило,педагогічнимипрацівниками,яківикла

дають відповідні дисципліни і здійснюється у 

виглядівхідного,поточного,рубіжноготасеместровогоконтролю.  

Незалежнийтестовийконтроль- є 

рівнемзовнішньогоконтролю,призначеногодляперевіркиякостіосвітнього 

процесу на циклових комісіях з метою 

порівнянняефективностііякостінавчанняздобувачівосвіти.  

Директорськийтаміністерськийконтроль-

єрізнимирівнямизовнішньогоконтролю,призначеногодляперевіркиякості

освітньогопроцесунакомісіях,длявизначеннятапорівнянняефективностіі

якостінавчанняздобувачівосвіти. 

Зовнішній контроль усіх рівнів, на відміну від контролюна рівні 

циклової комісії, проводиться вибірково (в 

окремихнавчальнихгрупах),тількиписьмовоі,якправило,євідстроченимкон

тролем.Особливоюформоюзовнішньогоконтролюєопитуванняздобувачіво

світищодоякостіосвітньогопроцесу. 



 

4.3 Видиконтролю 

 

Восвітньомупроцесіколеджувикористовуютьсятаківидиконтролю:вх

ідний,поточний,підсумковий,відстрочений. 

Вхіднийконтроль-

проводитьсяпередвивченнямновогокурсузметоювизначеннярівня 

підготовкиздобувачівосвітиздисциплін,якізабезпечуютьцейкурс(міжпред

метнізв’язки). 

Вхіднийконтрольпроводитьсянапершомузаняттізазавданнями,щові

дповідаютьпрограміпопередньоїдисципліни.Результатиконтролюаналізу

ються 

назасіданняхцикловихкомісій,методичноїкомісії,розробляютьсязаходизна

данняіндивідуальноїдопомогиздобувачамосвіти,коригуванняосвітньогопр

оцесу. 

Поточнийконтрольпроводитьсяпедагогічними,науково-

педагогічнимипрацівникаминавсіхвидахаудиторних занять. Основне 

завдання поточного контролю –

перевіркарівняпідготовкиздобувачіввищоїосвітидовиконанняконкретноїр

оботи.Основнаметапоточногоконтролю–

забезпеченнязворотногозв’язкуміжпедагогічними,науково-

педагогічнимипрацівникамитаздобувачами вищої освіти у процесі 

навчання, 

забезпеченняуправліннянавчальноюмотивацієюздобувачівфаховоїпередв

ищоїосвіти.Інформація,одержанаприпоточномуконтролі,використовуєтьс

яякпедагогічними,науково-

педагогічнимипрацівникамидлякоригуванняметодівізасобівнавчання,такі

здобувачамифаховоїпередвищоїосвітидляплануваннясамостійноїроботи.П

оточнийконтроль може проводитись у формі усного опитування 

абописьмовогоекспрес-контролюнапрактичнихзаняттяхталекціях, у формі 

виступів здобувачів освіти при 

обговоренніпитаньнасемінарськихзаняттях,уформікомп’ютерноготестува

ннятощо.Результатипоточногоконтролюєосновноюінформацієюприпрове

деннізалікуівраховуютьсяпедагогічними,науково-

педагогічнимипрацівникамипривизначенніпідсумковоїекзаменаційноїоці

нкизданоїнавчальноїдисципліни. 

Поточнаоцінкавиставляєтьсявжурналоблікуроботиакадемічноїгрупи .Пото

чнеоцінюванняздійснюється: 

- дляпредметівзаосвітньоюпрограмоюпрофільноїсередньоїосвітиза1



2-бальноюшкалою; 

- дляпредметівзагальноосвітньогоциклу,інтегрованихзнавчальним

и дисциплінами освітньо-пррофесійної програмиза12-

бальноюшкалоюзподальшимпереведеннямпідсумкових оцінок 

(визначених засередньоарифметичноюзваженою)учотирибальнушкалу; 

длядисципліносвітньо-професійноїпрограмизачотирибальною 

шкалою. 

Директорськіконтрольніроботи- є формоюпоточного контролю. 

Результати оцінювання 

директорськихконтрольнихробітзараховуютьсяякрезультатиконтролюзна

ньзавідповідниммодулем(змістовниммодулем). 

Директорськіконтрольніроботивиконуютьздобувачіосвіти1-

4курсівкожноїспеціальності. 

Директорськіконтрольніроботивиконуютьсяунавчальнийчас.Графікпрове

деннядиректорськихконтрольнихробітскладаєтьсязавідувачамивідділеньі

затверджується заступником директора з навчально-виробничої 

роботи.Здобувачіосвітинепізніше,ніжзатижденьповиннібутиознайомленіз

графікомпроведеннядиректорськихконтрольнихробітіприкладамизавдань.

Всіматеріалидлядиректорськихконтрольнихробітрозглядаютьсяназасідан

няхцикловихкомісій.Заформоютакароботаможебутитестом,розгорнутоюві

дповіддюнапитання,комбінованимзавданнямтощо. 

Цикловакомісіянадаєдометодичногокабінетукомплекти матеріалів 

для директорської контрольної роботив друкованому та електронному 

вигляді не пізніше ніж за дватижнідопроведенняроботи.  

Роботивиконуютьсянаспеціальнихбланках(зіштампомколеджу).Нор

мачасунапроведеннядиректорськоїконтрольноїроботискладаєдо2академіч

нихгодин.Директорськаконтрольнароботавважаєтьсявиконаною,якщонані

йбулиприсутнінеменше,ніж80%здобувачівосвіти.Уіншомувипадкурезуль

татироботианулюютьсяіпризначається повторна контрольна робота. 

Перевірку всіхконтрольних робіт здійснює за дорученням голови 

цикловоїкомісіїодинпедагогічнийпрацівник.Оцінкизадиректорськуконтро

льнуроботувиставляютьсязанаціональноюшкалою.  

Результатидиректорськихконтрольнихробітаналізуються,назасіданн

яхцикловихкомісій,методичнійрадіколеджутазаступникомдиректоразнавч

ально-виробничоїроботи. 

Виконані директорські контрольні роботи, завдання 

доних,зразкивідповідейтакритеріїоцінюваннязберігаютьсявцикловійкоміс

іїпротягом1року. 

 



 

Підсумковийконтрользабезпечуєоцінкурезультатівнавчанняздобув

ачівосвітипевногоосвітньогорівнянапроміжномуабозаключномуетапах їх 

навчання. 

Вінвключаєсеместровийконтроль,державнупідсумковуатестаціюіатестаці

ю. 

Семестровийконтрольздобувачівосвітизаосвітньоюпрограмоюп

рофільноїсередньоїосвітиздійснюєтьсянапідставі поточного оцінювання 

для предметів за освітньоюпрограмоюпрофільноїсередньоїосвіти.  

Семестроваоцінкавиставляєтьсявжурнал облікуроботи академічної 

групи в колонку з написом 

«Семестрова».Якщоздобувачосвітибуввідсутнійназаняттяхпротягомсемес

тру, у відповідну клітинку замість оцінки за 

«Семестр»виставляється«н/а»(неатестований). 

Річнеоцінюванняздійснюєтьсянаосновісеместровихоцінок. Річна 

оцінка виставляється із предметів за 

освітньоюпрограмоюпрофільноїсередньоїосвітивжурналіоблікуроботи 

академічної групи і електронного журналу в 

колонкузнаписом«Річна»післявиставленняоцінкизадругийсеместр.Увипад

кунеатестаціїздобувачаосвітизапідсумкамидвохсеместрівуколонці«Річна»

робитьсязапис 

«н/а»(неатестований). 

Семестровийконтрольздобувачівосвітизаосвітньо-

професійноююпрограмоюфаховоїпередвищоїосвітизпевноїнавчальноїд

исципліниєобов’язковоюформоюконтролюнавчальнихдосягненьздобувач

афаховоїпередвищоїосвіти.Вінпроводитьсявідповіднодонавчальногоплан

уувиглядісеместровогоекзаменучизалікуутерміни,встановленіграфікомна

вчальногопроцесутавобсязінавчальногоматеріалу,визначеномуробочоюна

вчальноюпрограмоюдисципліни 

Залік–

формапідсумковогоконтролю,щополягаєвоцінюваннізасвоєнняздобуваче

мосвітинавчальногоматеріалузпевноїнавчальноїдисципліни,іскладаєтьсязі

зданихзаліковихзмістовихмодулів,виконанихтестовихзавдань,ситуаційни

хробіт,опрацюваннязавданьробочихзошитів,тематичнихрефератів,лабора

торнихробіттощо,передбачених робочою навчальною програмою. 

Семестровийконтроль у формі заліку передбачає, що підсумкова оцінка 

(устобальній шкалі) з навчальної дисципліни визначається яксума оцінок 

за поточний контроль знань. Порядок та системаоцінювання 

передбачається у робочих навчальних програмахдисципліни. 



 

Екзамен-формапідсумкового контролю, 

якапередбачаєперевіркурозумінняздобувачемосвітитеоретичного та 

практичного програмного матеріалу з 

усієїдисципліни,здатностітворчовикористовуватиздобутізнаннятавміння,

формувативласнеставленнядопевноїпроблемитощо.Змістекзаменаційнихз

авданьтакритеріїоцінюваннязатверджуютьсяназасіданніциклової  

комісії,яказабезпечуєпроведенняцієїдисципліниПідсумковийсеместровий

контрольпроводитьсяуформі (письмовій,усній, тестовій), визначеній 

відповідною цикловою 

комісією.Прицьомутривалістьписьмовоїкомпонентинеповиннаперевищув

атидвіакадемічнігодини. 

Якщо підсумковий семестровий контроль 

проводитьсяуформізаліку,товінвиставляєтьсязарезультатамипоточного 

контролю з усіх видів навчальної роботи (у 

томучислітеоретичнихзанять)викладачем,якийвівпрактичні(лабораторні)з

аняттяабосуміснозвикладачем-

лектором,прицьомуприсутністьздобувачаосвітинеобов’язкова.Результати

залікузаносятьсявелектронніжурналитаелектроннівідомостівикладачемвд

еньпроведеннязаліку. 

 

Семестровийконтрольуформіекзаменуможевиставлятисянаосновірезульта

тівроботистудентавпродовж усього семестру, якщо підсумкова кількість 

балів 

здисциплінискладаємінімум51тамаксимум100балів.Порядокісистемаоцін

юваннязазначаєтьсяуробочихнавчальнихпрограмахдисципліни.Студентма

єправо 

складати екзамен у разі виявлення ним бажання 

підвищитирейтинговуоцінкузнавчальноїдисципліни.Прицьомуоцінказаек

заменвиставляєтьсянаосновівиконанихстудентом екзаменаційних завдань 

і вважається 

остаточною.Результатиекзаменузаносятьсявелектронніжурналитаелектро

нні відомості викладачем не пізніше 

наступногодняпісляпроведенняекзамену. 

Присутність студента на іспиті у день його складання 

єобов’язковоюінезалежитьвідпринципунарахуванняпідсумковоїкількостіб

алівзавивченнянавчальноїдисципліни. 

 

Результатискладанняекзаменівтазаліківдляпредметівзаосвітньоюпрограм



оюпрофільноїсередньоїосвітиоцінюютьсяза12-

бальноюшкалоюівносятьсявжурнал роботи академічної групи та 

електронний журнал знаписомколонки«Екзамен»або«Залік».  

 

Результатискладанняекзаменівідиференційованихзаліків оцінюють за 

дванадцятибальною шкалою з 

предметівзагальноосвітньоїпідготовки.Длястудентівдругих  

курсів,якінавчаютьсянаоснові9класів,зметоюпризначеннястипендій, 

оцінки за 12- бальною шкалою переводяться в 4-бальну і обчислюється з 

результатів семестрового контролюякі виставлені документацію і 

враховуються таким чином: 

«3»  відповідає«3-6», «4»  відповідає«7-9», «5»  відповідає«10- 

12». 

Здобувачосвітивважаєтьсядопущенимдосеместрового контролю з 

конкретної навчальної дисципліни(семестрового екзамену, заліку), якщо 

він виконав усі видиробіт,передбаченіробочоюнавчальноюпрограмою.  

 

Кількістьнавчальнихдисциплін,зякихплануєтьсяпроведення екзаменів 

безпосередньо на екзаменаційній 

сесії,визначаєтьсяосвітньоюпрограмою,робочимнавчальнимпланомінемо

жеперевищуватичотирьох. 

 

Тривалістьсесіїзалежитьвідкількостівинесенихнанеїекзаменів,аленеповин

наперевищуватитрьохтижнівнасеместр. Мінімальна кількість днів, 

відведених на підготовкудоекзамену,неможебутименшою,ніждва. 

 

Дирекціяколеджузаповажноїпричиниможевстановлюватиздобувачамосвіт

иіндивідуальнітермінипроведенняпідсумковогоконтролю.Результатискла

даннязаліківтаекзаменівзаносятьсядоекзаменаційнихвідомостейтаіндивід

уальнихпланівнавчанняздобувачівосвіти.Присвоєнняздобувачуосвітикред

итів з дисципліни здійснюється за умови виконання 

нимусіхвимогробочоїнавчальноїпрограмиіуспішногоскладання 

підсумкового контролю у визначеній 

навчальнимпланомформі(залік,екзамен). 



Якщонавчальнадисциплінавивчаласяупродовждвохабобільшесеместрів,то

підсумковаоцінказнеїудодатокдодипломапроосвітуобчислюєтьсяяксередн

ьозважене(іззаокругленнямдоцілого),отриманих 

студентомзарезультатамисеместровихконтролів(екзаменівабозаліків),зура

хуваннямкількостікредитівECTS,виділенихнавчальнимпланомнавивчення

навчальноїдисципліни. 

 Здобувачіфахової передвищоїосвіти,які 

одержалипідчасекзаменаційноїсесіїбільшетрьохпідсумковихнезадовільни

х оцінок  незалежно від виду 

контролю(екзамен,залік)відраховуютьсязколеджузаакадемічнунеуспішніс

ть.Здобувачам фахової передвищої освіти, які 

одержалипідчасекзаменаційноїсесіїодну-тринезадовільніоцінки 

дозволяєтьсяліквідуватиакадемічнузаборгованістьувстановленіграфікомн

авчальногопроцесутерміни. 

Здобувачафаховоїпередвищоїосвіти,якийнеліквідував академічну  

заборгованість у встановлені термінибезповажноїпричини,відраховуютьз 

коледжу заакадемічнунеуспішність. 

Повторнескладанняекзаменівдопускаєтьсянебільше двох разів з кожної 

дисципліни: один раз викладачеві(талон№1),другий-

комісії(талон№2),якастворюєтьсядиректоромколеджу. 

Рішеннякомісіїєостаточним.Якщоздобувачфаховоїпередвищоїосвіти  

підчасскладанняекзаменуприкомісіїотримавнезадовільнуоцінку, то його 

відраховують з коледжу за академічнунеуспішність.  

Здобувачіфаховоїпередвищоїосвіти,якінез’явилисьнаекзаменибезповажної

причини,вважаютьсятакими,щоотрималинезадовільнуоцінку.  

 

Атестація 

Державнапідсумковаатестація(ДПА)вколеджі-

формаконтролювідповідностіосвітньогорівняздобувачівосвіти,щозаверши

лиздобуттяповноїзагальноїсередньоїосвіти,відповіднимдержавнимвимога

м,іпроводитьсяуформізовнішньогонезалежногооцінювання(далі–ЗНО). 

Перелік навчальних предметів,  з яких проводиться 

ДПА,атакожформа,устрокипроведенняатестаціїщорокувстановлюютьсяМ

іністерствомосвітиінаукиУкраїни. 

Атестація у формі зовнішнього незалежного 

оцінюванняздійснюєтьсявідповіднодоПорядкупроведеннязовнішньогонез

алежногооцінюваннятамоніторингуякостіосвіти,затвердженогопостаново

юКабінетуМіністрівУкраїнивід25серпня2004року№1095(вредакціїпостан

овиКабінетуМіністрівУкраїнивід08липня2015року№533).  



Доскладаннядержавноїпідсумковоїатестаціїуформізовнішнього 

незалежного оцінювання допускаються студенти,які виконали вимоги 

навчального плану за курс 

профільноїсередньоїосвітизсереднім,достатнімабовисокимрівнемнавчаль

нихдосягненьзкожногонавчальногопредмета. 

Розпорядженнямдиректораколеджупризначаєтьсявідповідальнаособ

азареєстрацію та 

формуваннякомплектівреєстраційнихдокументіздобувачівосвіти,якісклад

атимутьДПАуформіЗНО. 

Результатиатестаціїоцінюютьсяза12-бальноюшкалою відповідно до

 критеріїв оцінювання навчальних

 досягненьздобувачівосвітиусистеміповноїзагальноїсередньоїосвіти.  

Підсумкові бали виставляються у додаток до 

свідоцтвапроздобуттяповноїзагальноїсередньоїосвітинапідставісеместров

их балів незалежно від результатів атестації. 

Бализаатестаціювиставляютьсяудодатококремо. 

Студентифаховоїпередвищоїосіти,якіпройшлидержавнупідсумковуа

тестаціюуформізовнішньогонезалежного оцінювання за курс профільної 

середньої освіти іотримали1-

3бализаїїрезультатами,маютьправонаїїповторнепроходження. 

Здобувачіосвіти,якіодержалипідчасповторноїатестації1,2,3бали,ві

драховуютьсязколеджу. 

Здобувачі освіти можуть бути звільнені від 

зовнішньогонезалежногооцінюваннятапройтиатестаціювколеджі,якщовон

и: 

- маютьзахворюванняабопатологічнийстан,зазначений у Переліку 

захворювань та патологічних станів,що можуть бути перешкодою для 

проходження 

зовнішньогонезалежногооцінювання,затвердженомунаказомМіністерства

освітиінаукиУкраїни,Міністерстваохорониздоров'яУкраїнивід29серпня20

16року№1027/900,зареєстрованомувМіністерствіюстиціїУкраїни27грудня

2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до 

закладуосвітиодногоздокументівабокопіїдокументів,зазначенихупідпункт

і1пункту2наказуМіністерстваосвітиінаукиУкраїни,Міністерстваохорониз

доров'яУкраїни від 

29серпня2016року№1027/900«Деякіпитанняучастівзовнішньомунезалежн

омуоцінюваннітавступнихіспитахосіб, які мають певні захворювання 

та/або патологічні стани,інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України27 грудня 2016 року за № 1707/29837), та не 



реєструвалисядляпроходженнязовнішньогонезалежногооцінюваннязпевн

ого(их)навчального(их)предмета(ів); 

- зарішеннямрегламентноїкомісіїприрегіональномуцентріоцінюванн

яякостіосвітиотрималивідмовувреєстрації для участі в зовнішньому 

незалежному оцінюваннічерез неможливість створення особливих 

(спеціальних) 

умов(заумовиподаннядозакладуосвітикопіїмедичноговисновкузаформою

первинноїобліковоїдокументації№086-

3/о«Медичнийвисновокпростворенняособливих(спеціальних)умовдляпро

ходженнязовнішньогонезалежногооцінювання»,затвердженоюнаказомМі

ністерстваосвітиінаукиУкраїни,Міністерстваохорониздоров'яУкраїнивід2

9серпня2016року№1027/900,зареєстрованимуМіністерствіюстиціїУкраїни

27грудня2016рокуза№1707/29837,тавідповідноговитягуізпротоколу 

засідання регламентної комісії при 

регіональномуцентріоцінюванняякостіосвіти). 

Здобувачіосвіти,якічерезповажніпричини(смертьчленівсім'їчиблизьк

ихродичів,надзвичайніситуаціїприродного та техногенного походження, 

інші обставини, 

якіоб'єктивноунеможливлюютьприсутністьздобувалаосвітинаатестації)не

бралиучастівосновнійсесіїзовнішньогонезалежногооцінювання(зусіхабоо

кремихнавчальнихпредметів) та були допущені до проходження 

додаткової 

сесіїзовнішньогонезалежногооцінюваннязпевного(их)навчального(их) 

предмета(ів), але не змогли через 

поважніпричинивзятиучастьудодатковійсесії,можутьпройтиатестаціювКо

леджі. 

Студентам другогокурсу за курс профільної 

середньоїосвітизпредметів,зякихпередбаченадержавнапідсумковаатестаці

яуформізовнішньогонезалежногооцінювання,оцінкивиставляютьсявжурн

алоблікуроботиакадемічноїгрупитапереносятьсявелектроннийжурналвкол

онкузнадписом«ДПА». 

Студентам,якінепройшлидержавнупідсумковуатестацію, у колонку з 

надписом ДПА робиться запис «н/а»(неатестований). 

Студентам,якізвільненівідпроходженнядержавноїпідсумковоїатеста

ції,робитьсязапис«зв.»(звільнений(а). 

Атестаціяздобувачівфахової  передвищої  освіти  -це 

встановлення відповідності засвоєних здобувачем 

фаховоїпередвищоїосвітирівнятаобсягузнань,умінь,іншихкомпетентносте

йвимогамстандартівфаховоїпередвищоїосвіти. 



Атестація здійснюється відкрито та гласно. Студенти таінші особи, 

присутні на атестації, можуть вільно здійснюватиаудіо-

та/абовідеофіксацію процесу атестації, крімвипадків,визначенихзаконом.  

АтестаціястудентаздійснюєтьсяЕкзаменаційноюкомісією,вповноваж

енняякоївходить перевіркатеоретичноїіпрактичноїпідготовки 

випускників. 

Напідставірішенняекзаменаційноїкомісіїстуденту,якийпродемонструвавві

дповідністьрезультатівнавчаннявимогамосвітньо-

професійноїпрограми,присуджуєтьсяосвітньо-

професійнийступіньфахового 

молодшогобакалавратаприсвоюєтьсявідповіднакваліфікація.  

Екзаменаційнакомісіяорганізовуєтьсящорічно,затверджуєтьсянаказо

м директора коледжуідієпротягомкалендарного року. До її складу входять 

голова, члени комісії,секретар.Робота Екзаменаційних комісій 

проводиться у терміни,передбаченінавчальними планами коледжу.Графік 

роботикомісіїзатверджуєтьсядиректоромколеджу.  

РозкладроботиЕкзаменаційноїкомісії,узгодженийзголовоюкомісії,за

тверджуєтьсядиректоромколеджуідоводиться до загального відома не 

пізніше, як за місяць 

допочаткускладаннядержавнихекзаменівабозахистудипломнихпроєктів. 

Екзаменаційнізавданняатестаціїносятькомплекснийхарактерінепови

ннідублюватизавданняпідсумковихсеместровихконтролівзокремихдисцип

лін,винесенихнаатестацію. 

Доатестаціїдопускаютьсяздобувачівищоїосвіти,якіповністю 

виконали програму навчання і отримали позитивніоцінки з усіх 

навчальних дисциплін та практик 

навчальногоплану.Призначнійчисельностівипускниківстворюєтьсядекіль

какомісійзоднієїспеціальності. 

Списки студентів, допущених до 

складаннядержавногоекзаменуабодозахистудипломнихпроєктів,подаютьс

явЕкзаменаційнукомісіюзавідувачемвідділення. 

Складання єдиного державного кваліфікаційного іспитуабо захист 

дипломних проектів проводиться на 

відкритомузасіданніекзаменаційноїкомісіїзаучастюнеменшеполовиниїїск

ладуприобов’язковійприсутностіголовикомісії. 

Єдиний державний кваліфікаційний іспиту 

проводитьсяяккомплекснаперевірказнаньстудентівздисциплін,передбачен

ихнавчальнимпланом. 

НапідставірішенняЕкзаменаційноїкомісіїособі,якауспішновиконалао



світнюпрограмунарівніфаховоїпередвищоїосвіти,присуджуєтьсяступіньм

олодшогофаховогобакалавратаприсвоюється відповіднакваліфікація. 

Відстроченийконтроль,абоконтрользбереженнязнань-

проводитьсячерездеякийчаспіслявивченнядисципліни.Цейвидконтролюне

впливаєнарезультативність(оцінку)навчанняздобувачаосвітиіпроводиться

вибірководлявивченнястійкостізасвоєнихзнаньздобувачамиосвіти,контро

люякостіосвітньогопроцесу та удосконалення критеріїв оцінювання 

навчальнихздобутківздобувачівосвіти. 

Відстрочений контроль з певної навчальної дисципліни -

директорськіконтрольніроботи(зрізипоточнихтазалишковихзнань) є 

формами поточного контролю, можуть 

проводитисьдвічінанавчальнийрік.Директорськіконтрольніроботивикону

ютьздобувачіфаховоїпередвищоїосвітиз  однієї-

двохнавчальнихдисципліндлякожноїспеціальностііззастосуванням 

організаційно-технологічних процесів або напаперовихносіях. 

Директор коледжу за поданням голів циклових 

комісійвизначаєдисципліни,зякихвиконуватимутьсяректорськіконтрольні

роботи,узгоджуєїхперелікззаступником директора з навчально-

виробничої роботи.. 

Графікпроведенняректорськихконтрольнихробітскладаєтьсяметодис

томзаподаннямдиректораізатверджуєтьсязаступником директора з 

навчально-виробничої роботи. 

Здобувачі фахової передвищої освіти не пізніше, ніж 

затижденьповиннібутиознайомленізграфікомпроведення 

директорськихконтрольнихробіт. 

Усіматеріалидлядиректорськихконтрольнихробітзатверджуються 

на засіданні циклових комісій та методичноїкомісіїколеджу.  

Результати ректорських контрольних робіт 

аналізуютьсяназасіданняхцикловихкомісійтаметодичноїкомісіїколеджу,о

бговорюютьсяназасіданніПедагогічноїрадиколеджу. 

Виконанідиректорськіконтрольніроботи,завдання  доних, зразки 

відповідей, критерії оцінювання зберігаються 

вцикловійкомісіїпротягом1року. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.4 Плануванняосвітньогопроцесу 

 

Щорічнодо1вересняпедагогічнарадаколеджузатверджуєпланроботиколед

жунановийнавчальнийрік. 

Розподіл попереднього педагогічного навантаження між 

цикловимикомісіяминанаступнийнавчальнийрікздійснюєтьсязаступником

директоразнавчально-виробничої роботи та завідувачами відділень 

та обговорюється на засіданні педагогічної ради у червні, а в серпні 

затверджується рішенням педагогічної ради.. 

Освітній процес у Коледжі зорганізується відповідно дографіку.  

Графікнавчальногопроцесуформується,виходячизтакихпозицій:  

 навчальнийрікпочинається,якправило,1вересняівключає два семестри 

(осінньо-зимовий, весняно-літній), 

двіекзаменаційнісесії(зимову,літню)тапрактики.Сукупнатривалістьсем

естрів,екзаменаційнихсесійіпрактикупродовж навчального року 

(курсу) не може бути меншою,ніж40тижнів; 

 тривалістьтеоретичногонавчанняскладає,якправило,15тижніввосінньо-

зимовомусеместріта16–увесняно-

літньомусеместрі(завиняткомостанньогосеместрувідповідногоосвітньо

горівня); 

 тривалістьсеместрівідатапочаткутеоретичних(аудиторних)занятьможу

тьбутизміненіувипадкупроведення навчальних і виробничих практик з 

відривом 

відзанятьабонапідставінаказудиректорапрозмінуграфіканавчальногопр

оцесу; 

 тривалістьекзаменаційноїсесіїскладаєдватижні.Інтервалміж 

екзаменами, як правило, становить не менше 2-3 

дні.Знавчальноїдисципліниплануєтьсятількиодинвидпідсумкового 

контролю, за винятком наскрізних 

навчальнихдисциплін,яківивчаютьсявпродовждекількохсеместрів;  

 сумарнатривалістьканікулпротягомнавчальногокурсу(крімвипускного

семестру)становитьнеменше8тижнів (у тому числі 2-3 тижні під час 

зимових канікул), аленебільше12тижнів; 

 дляпроведенняатестаціїздобувачівфаховоїпередвищоїосвітиуграфікун

авчального процесувиділяється2тижні; 

 за весь період навчання виділено не менше 6-8 



тижнівнапроходженняпрактикизвідривомвіднавчання,якаєобов’язкови

мкомпонентомнормативноїчастинипрограмипідготовки фахіців. 

Виробничі практики плануються тільки 

звідривомвідосвітньогопроцесу,оскількипередбачаютьперебуванняздо

бувачіввищоїосвітивпродовж6годинробочогоднянавиробництві.Навча

льніпрактикиплануютьсявнавчальнихпланахпісляознайомленняздобув

ачіввищоїосвітизкурсомдисциплін,щомають  наметі ознайомлення зі 

спеціальністю. Проведення такого 

видупрактикздійснюєтьсябезвідривновіднавчання.Якщонавчальнимпл

аномпередбаченоотриманнядодатковоїпрофесійноїкваліфікації,топлан

уєтьсяпроведеннявідповідноївиробничоїпрактикизвідривомвіднавчанн

ятривалістюнеменше2тижнів. 

Регламентроботидляденноїформнавчаннязатверджується 

директоромнакожнийнавчальнийрікнепізніше30серпня. 

 

4.5 

Особливостінавчанняздобувачівосвітизаіндивідуальнимграфі

ком 

 

Здобувачіосвітиколеджувмежахустановленогозагальноготермінунав

чанняможутьбутипереведенінанавчаннязаіндивідуальнимграфікомзгідноз

Положеннямпронавчаннястудентівзаіндивідуальнимграфіком. 

Індивідуальнийграфікнавчаннястановитьформуорганізаціїнавчанняз

добувачаосвіти,приякійчастинадисциплін навчального плану вивчається 

самостійно, у томучислі з використанням ІТ-технологій і засобів 

дистанційногонавчання.Наданняіндивідуальногографіканавчанняповинно

бутиспрямованимнаіндивідуалізаціюнавчання,посилення самостійної 

роботи, підвищення рівня підготовкимайбутніхфахівцівтарозкриттяїхніх 

індивідуальнихтворчих здібностей. Контроль за

 виконанняміндивідуальногографіканавчанняздійснюєзаступникдирект

оразнавчально-методичноїроботи. 

 

 

4.5 4.6 

Порядокпоновлення,переведення,відрахуванняздобувачівосвіти 

 

Загальнийпорядокпоновлення,переведенняабовідрахуванняздобува

чівосвітивизначаєтьсячинниминормативнимидокументамиМіністерстваос

вітиінаукиУкраїни,Положеннямпропорядоквідрахування,перериваннянав



чання,поновленняіпереведенняосіб,якінавчаютьсяузакладахвищоїосвіти,а

такожнаданняїмакадемічноївідпустки. 

 

Підставою для відрахування здобувача

 фаховоїпередвищоїосвітиє: 

 завершення навчання за відповідною освітньо-

професійноюпрограмою; 

 власнебажання; 

 переведеннядоіншогозакладуфаховоїпередвищоїосвіти  або

 дозакладупрофесійної (професійно-

технічної)освіти,загальноїсередньоїосвіти(дляздобувачівфаховоїперед

вищої освіти, які зараховані на основі базової 

середньоїосвіти,протягомпершогоідругогороківнавчання);  

 невиконанняіндивідуальногонавчальногоплану;  

 порушенняумовдоговорупронаданняосвітніхпослуг,якийєпідставоюдл

язарахування; 

 порушенняакадемічноїдоброчесності; 

 станздоров’я(занаявностівідповідноговисновку); 

 іншівипадки,визначенізаконом. 

Особа, відрахована із закладу фахової передвищої 

освітидозавершеннянавчання,отримуєакадемічнудовідку,щоміститьінфор

маціюпрорезультатинавчання,назвидисциплін (предметів), отримані 

оцінки іздобуту 

кількістькредитівЄКТС.ФормаакадемічноїдовідкизатверджуєтьсяМіністе

рствомосвітиінаукиУкраїни. 

Здобувачфаховоїпередвищоїосвітимаєправонаперервуунавчанніузв’язкуз

обставинами,щоунеможливлюють виконання освітньої, освітньо-

професійноїпрограми(станздоров’я,призовнастроковувійськовуслужбуур

азівтратиправанавідстрочкувіднеї,сімейніобставинитощо).Такимособамна

даєтьсяакадемічнавідпусткавустановленому порядку. Навчання 

чистажуваннявосвітніхустановах(утомучислііноземнихдержав) може 

бути підставою для перерви у навчанні, якщоіншенепередбачено 

міжнародними актами чи 

договорамиміжзакладамиосвіти.Особа,відрахованаіззакладуфаховоїперед

вищоїосвітидозавершеннянавчаннязавідповідноюосвітньою,освітньо-

професійною програмою, має право на поновленняна навчання в межах 

ліцензованого обсягу закладу фаховоїпередвищоїосвіти.  

Поновленняздійснюєтьсянезалежновідпричинвідрахування,тривало

стіперервивнавчанні,форминавчання,спеціальностітагалузізнань, 



джерелфінансування з урахуванням здатності претендента 

успішновиконуватинавчальнийплан. 

 

 



Поновленняздійснюєтьсянаосвітньо-

професійнупрограмутогосамогоступеня,зякогобуловідрахованоздобувача

фаховоїпередвищоїосвіти,натакийсамийабомолодшийкурс.  

Поновленнядоскладуздобувачівфаховоїпередвищоїосвітинапершийк

урсосвітньо-

професійнихпрограмнаосновіповноїзагальноїсередньоїосвітизабороняєтьс

я.Поновленнянадругийкурсосіб,відрахованихзпершогокурсу на основі 

повної загальної середньої освіти, за умовиліквідації ними академічної 

заборгованості здійснюється 

допочаткунавчальнихзанять,запогодженнямзорганамисамоврядування.  

Поновленнядоскладуздобувачіввищоїосвітинавсіформинавчаннядоз

воляєтьсяуперіодлітніхабозимовихканікул.Поновленняздобувачівфахової

передвищої  освітинапершийкурсзабороняється.  

Длярозглядузаявинапоновленняузв’язкуізвідрахуваннямзіншогозакл

адувищоїосвітинеобхідноподати: 

- заявунаім’ядиректораіззазначеноюакадемічноюрізницеютапропози

ціюдиректораколеджущодопоновлення; 

- довідкупрорівеньакредитаціїзакладуфаховоїпередвищої освіти 

(тільки для недержавних закладів вищоїосвіти); 

- академічнудовідку; 

- витягзнаказупровідрахування(дляосіб,відрахованихзколеджу);  

- ксерокопіїпаспорта(свідоцтвапронародження)тареєстраційногоном

ераобліковоїкарткиплатникаподатків; 

- фотокарткирозміром3х4см(4шт.) 

 

Особам,якінавчаютьсяколеджі,можутьнадаватисьтаківидиакадемічнихві

дпусток: 

- академічнавідпустказастаномздоров’я-перерваунавчанні, право 

на яку здобувач фахової передвищої 

освітиотримуєуразізниженняпрацездатностівнаслідокпорушеньфункцій 

організму, які зумовлені гострими 

захворюваннями,щопотребуютьтривалоговідновлювальноголікування; 

- академічнавідпусткаузв’язкузучастювпрограмахакадемічної 

мобільності - перерва у навчанні, яка 

надаєтьсяздобувачуфаховоїпередвищоїосвіти,якщонавчаннячистажуванн

явосвітніхустановах(утомучислііноземнихдержав)унеможливлюєвиконан

няіндивідуальногонавчальногоплану; 

- академічна відпустка у зв’язку з військовою службою –



перерваунавчанні,правонаякуздобувачфаховоїпередвищої освіти отримує 

у разі його мобілізації, призову 

настроковувійськовуслужбу,вступунавійськовуслужбузаконтрактомвідпо

віднодозаконодавства; 

- відпусткиповагітностітапологах,відпусткиподоглядузадитиноюдод

осягненнянею3-

річноговіку,ауразіколидитинахворієтапотребуєдомашньогодогляду,-

додосягнення дитиною 6-річного віку, надаються відповідно 

доКодексузаконівпропрацюУкраїни. 

4.6.4 Порядоквідрахування,перериваннянавчання,поновлення та 

переведення студентів коледжу 

здійснюєтьсянапідставіПоложенняпропорядоквідрахування,перериваннян

авчання,поновленняіпереведенняосіб,якінавчаютьсяузакладахвищоїосвіти

,атакожнаданняїмакадемічної відпустки, затвердженого наказом 

МіністерстваосвітиінаукиУкраїнивід18січня2018р.N54.  

4.6.5 Поновлення на навчання осіб, відрахованих із 

закладівфаховоїпередвищоїосвітиабоякимнаданоакадемічнувідпустку,

атакожпереведенняздобувачівфаховоїпередвищоїосвітиздійснюються,

якправило,підчасканікул. 

4.6.7Переведеннястудентів,якінавчаютьсязакоштифізичнихіюридичн

ихосіб,намісцядержавногозамовлення здійснюється за умови наявності 

вакантних абододатковихдержбюджетнихмісцьувідповідностідо 

Положенняпропереведеннястудентів,якінавчаютьсязакоштифізичнихабо

юридичнихосіб,навакантнімісцядержавного 

замовлення.Переведеннястудентів,якінавчаютьсязакоштифізичних і 

юридичних осіб, на місця державного 

замовленняздійснюєтьсявмежаходногокурсуіоднієїспеціальностіпісля. 

Першочергово,позаконкурсом(заумовиуспішногонавчання)маютьпр

авонапереведеннястудентизчисла: 

- дітей,батьки(одинзбатьків)якихзагинулипідчасучастівантитерори

стичнійоперації,захищаючинезалежність, суверенітет і територіальну 

цілісність 

України,померливнаслідокпоранення,контузіїчикаліцтва.одержанихурайо

нахпроведенняантитерористичноїоперації,учасниківбойовихдійзчислаосі

б,якізахищалинезалежність, суверенітет і територіальну цілісність 

Українита брали безпосередню участь в антитерористичній 

операції,забезпеченніїїпроведення; 

- дітей-



сиріттадітей,позбавленихбатьківськогопіклування,таіншихкатегорійдітей,

якіпотребуютьсоціальногозахисту(ЗаконУкраїни«Прозабезпеченняоргані

заційно-правових умов соціального захисту дітей-

сиріттадітей,позбавленихбатьківськогопіклування»); 

-дітейзбагатодітнихсімей,ускладіякихєп’ятероібільше дітей (Закон 

України «Про охорону дитинства» стаття19); 

-інвалідівІтаІІгруптадітей-інвалідів; 

- дітейвійськовослужбовцівЗбройнихСилУкраїни,іншихвійськовихф

ормувань,учасниківбойовихдій,працівниківправоохороннихорганів,якізаг

инулипідчасвиконанняслужбовихобов’язків;дітейосіб,якимвідповіднодоЗ

аконуУкраїни«Простатусісоціальнийзахистгромадян,якіпостраждаливнас

лідокЧорнобильськоїкатастрофи»наданеправонабезоплатненавчання;  

-  - дітей з малозабезпечених сімей (в т. ч.сімейбатьків-

інвалідів)таін.; 

- студентів,якієпереможцямизаключногоетапуміжнароднихта 

всеукраїнських 

інтелектуальних,спортивнихітворчихконкурсів,олімпіад,турнірів,змагань,

атакожємайстрамиікандидатамиумайстриспорту,членамизбірнихкомандУ

країнизокремихвидівспорту; 

- дітей,щовтратилиодногозбатьків(напівсиріт). 

 

 



 

V. ОСНОВНІДОКУМЕНТИЗОРГАНІЗАЦІЇОСВІТНЬОГОПРОЦЕ

СУ 

Доосновнихдокументів,якірегламентуютьорганізаціюосвітньогопроцесув

коледжіі,є:. 

- освітняпрограма; 

- навчальнийплан; 

- робочийнавчальнийплан; 

- робочанавчальнапрограманавчальноїдисципліни; 

- силабуснавчальноїдисципліни 

 

Освітня(освітньо-професійна)програма-

системаосвітніхкомпонентівнавідповідномурівнівищоїосвітивмежахспеці

альності,щовизначаєвимогидо  рівня  

освітиосіб,якіможутьрозпочатинавчаннязацієюпрограмою,перелікнавчаль

нихдисциплінілогічнупослідовністьїхвивчення,кількістькредитівЕСТS, 

необхідних 

длявиконанняцієїпрограми,атакожочікуванірезультатинавчання(компетен

тності),якимиповиненоволодітиздобувачвідповідногоступенявищоїосвіти.  

Розробкаосвітніх(освітньо-

професійних)програмрегламентуєтьсяПоложеннямпроосвітніпрограмиуЗ

ФПО Володимир-Волинський агротехнічний коледж. 

Освітняпрограмапрофільної середньої 

освітиколеджу,щоздійснюєпідготовкуфаховогомолодшогобакалавранаос

новібазовоїзагальноїсередньоїосвіти,забезпечуєвиконанняДержавногоста

ндарту,атакожвизначаєзасадирозробленнятавпровадженнязакладамиосвіт

иосвітніхпрогрампрофільноїсередньоїосвітидляпідготовкимолодшихспеці

алістівнаїїоснові. 

Освітняпрограмавизначає: 

- загальнийобсягтаструктурунавчальногонавантаження;очікуванірезул

ьтатинавчанняздобувачівподаніврамкахнавчальнихпрограм,затверджених  

наказами  МОНвід 23.10.2017 № 1407«Про надання грифу МОН 

навчальнимпрограмамдляучнів10-

11класівзакладівзагальноїсередньоїосвіти»тавід24.11.2017№1539«Пронад

аннягрифу МОН навчальним програмам з фізики і астрономії дляучнів 

10-11 класів та польської мови для учнів 5-9 та 10-

11класівзакладівзагальноїсередньоїосвіти»; 

- пропонованийзмістокремихпредметів,якімаютьгриф  

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1407729-17


«ЗатвердженоМіністерствомосвітиінаукиУкраїни»ірозміщенінаофіційном

увеб-сайтіМОН; 

- рекомендовані форми організації освітнього процесу 

таінструментивнутрішньоїсистемизабезпечення якостіосвіти;  

- вимогидоосіб,якіможутьрозпочатинавчаннязаосвітньоюпрограмо

ю. Загальний обсяг навчального навантаження для студентівІ-

ІІкурсівучастиніпрофільноїсередньоїосвіти,якефінансується,складає26

60годин. 

Гранично допустиме тижневе навантаження на студентаІ-II курсів у 

частині профільної середньої освіти складає 30годин.  

Терміннавчаннянаосновібазовоїзагальноїсередньоїосвітинеперевищує

3роки 10 

місяців,граничнетижневенавантаженнястудентаможебутизбільшенодо36г

од.умежахсанітарно-гігієнічних норм. Частина навчальнихгодин з 

предмету «Фізична культура» (2 години на 

тиждень)невраховуютьсяпривизначенніграничнодопустимоготижневогон

авантаженнястудентів. 

Освітняпрограматавідповіднийнавчальнийпланпрофільної  середньої  

освіти    розробляються    відповіднодо статті 15 Закону України «Про 

загальну середню освіту» таДержавного стандарту. Вони повинні 

передбачати години навивченнябазовихпредметів,вибірково-

обов'язковихпредметів,профільнихпредметівіспеціальнихкурсів.Присклад

аннінавчальногоплануперелікпредметівзблокувибірково-

обов'язкових,профільнихтаспеціальнихкурсівформуєтьсяколеджемзурахув

аннямгалузізнаньтаспеціальності,зякихздійснюєтьсяпідготовказаступенем

фаховогомолодшогобакалавра. 

Можливідваваріантиперелікубазовихпредметів: 

-

першийваріантміститьперелікбазовихпредметівзекспериментальнимиінте

грованимикурсами(«Історія:Українаісвіт»,«Природничінауки»);  

-другий варіант містить перелік базових предметів, 

якийвключаєокреміпредметисуспільно-гуманітарноготаматематично-

природничогоциклів. При складанні освітніх програм та 

навчальнихпланівперелікиокремихпредметівзобохзапропонованихваріант

івможутькомбінуватися.Коледжможеухвалюватирішенняпроутвореннята

використанняінтегрованихкурсівзалежновідпрофілюнавчання,кадровогоп

отенціалутаматеріальноїбази. 

Цемаєзабезпечитидосягненнярівняочікуванихрезультатівнавчаннястудент

івзгіднозвимогамиДержавногостандарту. Кількість годин для вивчення 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/651-14#n123


базовихпредметів може бути збільшена за рахунок додаткових 

годин.Реалізаціязмістуосвіти, 

визначеногоДержавнимстандартом,такожзабезпечується вибірково-

обов’язковими предметами ( Інформатика, 

Технології).Коледжсамостійнообираєдвапредметизперелікутавизначаєроз

поділгодинміжними. 

Частину навчальних годин призначено для 

забезпеченняпрофільногонавчання,якеєневід'ємноючастиноюпрофесійної

підготовкифаховогомолодшогобакалавра.Профільнавчанняформуєтьсявід

повідно  до  спеціальності,заякоюздійснюєтьсяпідготовказдобувачів 

ступеняфаховогомолодшогобакалавра.Перелікпрофільнихпредметіввизна

чаєтьсязакладамиосвіти,якщоіншенепередбаченостандартамиосвіти.  

Змістпрофілюнавчанняреалізуєтьсясистемоюокремихпредметівікурсів

: 

- базовітавибірково-обов'язковіпредмети; 

- профільніпредмети 

- спеціальнікурси,ут.ч.курсизавибором. 

 Якщо для певної спеціальності профільними є базові абовибірково-

обов'язковіпредмети,тоосвітнімипрограмамиможебутипередбаченеїхпогли

бленеабододатковевивченнязарахунокгодинпрофільнихпредметівтаспеціа

льнихкурсів.Занаявностіналежних умов 

коледжможезбільшуватикількістьгодиннавивченняіноземноїмови,викорис

товуючидодатковігодини. 

Спеціальнікурсиразомізпрофільнимипредметамивідображаютьспециф

ікуконкретногопрофілюнавчанняівизначають його сутність. Вони 

призначені для 

доповнення,поглибленнязмістуокремихрозділівпрофільних(азапотребиіне

профільних)предметів,можутьміститидодаткові споріднені розділи, що не 

включені до 

навчальнихпрограм,абонадаватиздобувачамосвітизнаннязсферимайбутнь

оїпрофесійноїдіяльностітощо.Тематикаізмісттакихкурсівможутьрозробля

тисяізатверджуватисяколеджем. Спеціальні курси реалізуються за 

рахунок 

годин,передбаченихпланомдляпрофільнихпредметівіспеціальнихкурсів,аб

озарахунокдодатковихгодин. 

Рішення про розподіл годин для формування відповідногопрофілю 

навчання приймає коледж, враховуючи особливостіокремої галузі та 

спеціальності. У разі залишку 

навчальнихгодин,передбаченихнавивченняпрофільнихпредметів,коледжм



ожевикористовуватиїхдлязбільшеннякількостігодиннавивченнябазовихпр

едметів,длявивченняспеціальнихіфакультативнихкурсів.  

Результати навчання, які виходять за рамки Державногостандарту, 

можуть бути зараховані коледжем в результатахнавчаннязаосвітньо-

професійноюпрограмоюфаховогомолодшого бакалавра, обсяги яких 

визначаються у 

кредитахECTSтазараховуютьсявдисциплінахнавчальногопланупідготовки

заступенемфаховогомолодшогобакалавра. 

Прискладаннінавчальнихпланівкількістьгодиннавивченнябазовихабоп

рофільнихпредметівможебутизбільшеназарахунокдодатковихгодин.  

Деякіпредметиможутьвикладатисязамодульнимпринципом(наприклад,«Ф

ізикаіастрономія»,«Біологіяіекологія») або розділяючи їх, якщо один або 

обидва предметиє профільними для певної освітньої програми. У такому 

разірозподілгодинміжмодулямиздійснюєтьсявідповіднодонавчальнихпрог

рам. 

Заняттязкурсу«ЗахистУкраїни»можутьпроводитисьнаприкінцінавчаль

ногорокузвикористаннямбази військової частини 

(полігон).Якщотижневенавантаженнянастудентапрививченніпевногопред

метаабокурсустановитьдодвохгодиннатиждень,припустимимєйоговивчен

няблоком 

заобмеженийперіодчасузурахуваннямнеобхідностізабезпеченнярівномірн

остірозкладузанятьвпродовжсеместру. 

Напідставізатвердженоїосвітньоїпрограмипрофільноїсередньоїосвітид

ляпідготовкимолодшихспеціалістівнаосновібазовоїзагальноїсередньоїосві

тирозробляєтьсянавчальнийплан,щоконкретизуєорганізаціюосвітньогопр

оцесу.Умежахліцензованоїспеціальностіколеджрозробляєосвітньо-

професійнупрограмупідготовкифаховогомолодшогобакалавра. 

Основою для розроблення освітньо-професійної 

програмиєстандартфаховоїпередвищоїосвітизавідповідноюспеціальністю.  

Освітньо-професійнапрограмамістить: 

- вимогидоосіб,якіможутьрозпочатинавчаннязапрограмою;  

- зміст підготовки здобувачів фахової передвищої 

освіти,сформульованийутермінахрезультатівнавчання;  

- обсягкредитівECTS,необхідний для здобуття 

ступеняфаховоїпередвищоїосвіти; 

- перелікосвітніхкомпонентівілогічнупослідовністьїхвиконання; 

- вимогипрофесійнихстандартів(занаявності); 

- формиатестаціїздобувачівфаховоїпередвищоїосвіти;  



- вимогидосистемивнутрішньогозабезпеченняякостіфаховоїпередвищо

їосвіти; 

- переліккомпетентностейвипускника. 

Освітньо-професійніпрограми коледжу передбачаєосвітні компоненти 

для вільного вибору здобувачів фаховоїпередвищоїосвіти.  

Вибір особою, яка навчається, навчальних дисципліндозволяє:  

- поглибитизнаннятаздобутидодатковікомпетентностівмежахобра

ноїосвітньоїпрограми; 

- поглибитизнаннятаздобутидодатковікомпетентностівмежахспеці

альностіабоспорідненихспеціальностей ігалузейзнань;  

- ознайомитись із сучасним рівнем наукових дослідженьінших 

галузей знань та розширити або поглибити 

результатинавчаннязазагальнимикомпетентностями.  

Коледжнапідставіосвітньо-

професійноїпрограмизакожноюспеціальністюрозробляєнавчальнийплан.  

Навчальнийпланрозробляєтьсяокремодлякожноїспеціальності. 

Навчальнийпланпідготовкифахівцівфаховоїпередвищоїосвітивключ

ає: 

- графікнавчальногопроцесу; 

- зведенийбюджетчасу; 

- перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальнихдисциплін; 

- послідовністьїхвивчення; 

- конкретніформипроведеннязанятьтаїхобсяг;-

формипроведенняпідсумковогоконтролю; 

- обсягчасу,передбаченийнасамостійнуроботуздобувачіввищоїосвіти. 

Прискладаннінавчальногопланудлярівняфаховоїпередвищоїосвітиврахову

ється,щоцінакредитуECTSскладає30академічнихгодин.Нормативнакількіс

тьзаліковиходиницьнаодиннавчальнийрік–60  кредитівECTS (як правило, 

по 30 кредитів ECTS на кожний 

семестр).КількістькредитівECTSнанавчальнудисциплінувизначається 

діленням загального обсягу годин з 

навчальноїдисциплінинацінукредиту.Навчальнідисципліни 

іпрактикиплануються,якправило,вобсязітрьохібільшекредитів ECTS, а їх 

кількість на навчальний рік не перевищуєшістнадцять, як правило, по 

вісім на кожний семестр. 

ОбсягусіхвидівнавчальногонавантаженняукредитахECTSвнавчальномупла

нікратнечислутри. 

Навчальніпланипідготовкифахівцівпідлягаютьпереглядунераніше,ні



жпозакінченнютермінуосвітньо-

професійноїпрограми.Підставоюдлярозробкиновихнавчальнихпланівє:  

- затвердженняКабінетомМіністрівУкраїниновогопереліку напрямів 

підготовки (спеціальностей) або внесеннязміндочинногопереліку;  

- внесеннязміндоциклузагальноїпідготовки(зарішеннямМіністерств

аосвітиінаукиУкраїниабо  Вченоїрадиуніверситету);  

- внесеннязміндоциклусамостійноговиборунавчального

закладуабоциклусамостійноговиборустудента(зарішеннямпеда

гогічноїрадиколеджу). 

Навчальнийпланскладаєтьсязазмістомінапідставіосвітньо-професійної 

програми та структурно-логічної 

схемипідготовкифахівцівфаховоїпередвищоїосвіти. 

Освітня програмата навчальнийплан затверджуютьсядиректором 

коледжуізасвідчуютьсяпечаткою. 

Освітніпрограмитанавчальніпланипідготовкифахівцівнепідлягаютьперегл

ядудозакінченняповногоциклунавчаннязавідповідноюосвітньоюпрограмо

ю.Змінивосвітніхпрограмахтанавчальнихпланахможутьбутизапроваджені

виключнодляновогонаборувступників. 

Підставою для внесення змін в діючі освітні програми 

тарозробкиновихосвітніхпрограмє: 

- затвердженняКабінетомМіністрівУкраїниновогоперелікуспеціальн

остейабовнесеннязміндочинногопереліку; 

- внесеннязміндоциклівзагальноїтапрофесійноїпідготовки (за 

рішенням Міністерства освіти і науки України,педагогічної ради 

коледжу, в 

томучислідоваріативноїчастининапідставіпропозиційцикловихкомісій; 

- затвердженняновихстандартівосвіти; Для конкретизації 

планування навчального процесу 

накожнийнавчальнийрікскладаєтьсяробочийнавчальнийплан,щозатвердж

уєтьсядиректорм коледжу та погоджується заступником директора з 

навчально-виробничої роботи. 

Наосновінавчальногопланудлякожногоздобувачафаховоїпередвищоїосвіт

иколеджурозробляютьсятазатверджуютьсяіндивідуальнінавчальніпланин

акожнийнавчальнийрік.Індивідуальнийнавчальний планформується за 

результатами особистого вибору здобувачемфахової передвищої освіти 

дисциплін у межах, 

встановленихЗакономУкраїни«Профаховупередвищуосвіту»,зурахування

мвимогосвітньо-



професійноїпрограмищодовивченняїїобов’язковихкомпонент.  

Індивідуальний навчальний план особи, яка 

навчається,можебутискладенимодразунавесьнормативнийтерміннавчання 

за відповідною освітньо – професійною 

програмоюабоскладаєтьсянакожнийнавчальнийрік.Такийіндивідуальнийн

авчальнийпланпідписуєособа,яканавчається,ізатверджуєзавідувачвідділен

ням. 

Всі навчальні дисципліни, включені до індивідуальногонавчального 

плану, є обов’язковими для вивчення. Особи, 

якінавчаютьсявколеджі,зобов’язанівиконувативимогиосвітньо-

професійної програми,(індивідуальногонавчального плану),

 дотримуватисьакадемічної доброчесності та досягати 

визначених для відповідного рівняосвітирезультатівнавчання. 

          5.8 Місцеізначеннянавчальноїдисципліни,їїзагальнийміст та вимоги 

до знань та вмінь визначаються навчальноюпрограмоюдисципліни. 

Навчальнапрограманормативноїдисципліниєскладовоюдержавногос

тандартуосвіти. 

Навчальна програмавибіркової 

дисциплінирозробляєтьсяколеджем. Для

 кожної навчальної дисципліни, яка входить до освітньо-професійної 

програми підготовки, на підставі навчальної дисципліни навчального 

плану коледжемскладаєтьсяробоча навчальна програма 

дисципліни,якаєнормативнимдокументомзакладуосвіти .  . 

Програманавчальноїдисципліни 

визначаєінформаційнийобсяг,рівеньсформованостівміньтазнань,перелікр

екомендованихпідручників,іншихметодичнихтадидактичних матеріалів, 

 критерії та засоби діагностики успішності навчання.   

Вибіркові  навчальні    дисциплінивводяться для задоволення 

освітніх і кваліфікаційних потреб,ефективноговикористання     

можливостей      і     традиційколеджу,       регіональних        потреб 

тощо.Програмавибіркової       навчальної       дисципліни       є      

нормативнимдокументомколеджу.Навчальнапрограмавибірковоїнавчальн

ої       дисципліни  розробляється  цикловою 

комісієюізатверджуєтьсявустановленомупорядку. 

Структурні складові робочої навчальної

 програмидисципліни: 

- описнавчальноїдисципліни; 

- метатазавданнянавчальноїдисципліни; 



- програманавчальноїдисципліни; 

- структуранавчальноїдисципліни; 

- змістлекційногоматеріалу; 

- перелік семінарських, практичних та лабораторнихзанять; 

- самостійнаробота; 

- індивідуальнаробота; 

- система поточного та підсумкового контролюрезультатівнавчання; 

- рекомендованалітература; 

Робочінавчальніпрограмидисциплінрозробляютьвикладачіциклових

комісійколеджу,схвалюютьсяметодичноюкомісієюізатверджуютьсязавіду

вачами відділень. 

Робочапрограмадисциплінияк 

внутрішнійнормативнийдокумент,закладає«ідеологію»змістуосвітитаорга

нізаціїосвітньогопроцесу,визначаєнавчально-

методичнізасадидіяльностіцикловоїкомісії;наїїосновірозробляютьсяпосіб

никидлясамостійноговивченнядисципліниіншіматеріалиметодичногохара

ктеру,щозабезпечуютьуспішнеопануванняпрограмовогоматеріалу. 

 

 

 

 

 

 



 

VI. НАУКОВО-

МЕТОДИЧНЕЗАБЕЗПЕЧЕННЯОСВІТНЬОГОПРОЦЕСУ 

Науково-

методичнезабезпеченняосвітньогопроцесуколеджувключає:  

- державністандартиосвіти; 

- засобидіагностики; 

- освітніпрограмипідготовкифахівців; 

- навчальніпланиспеціальностей; 

- робочінавчальніпланиспеціальностей; 

- робочінавчальніпрограминавчальнихдисциплін; 

- програмирізнихвидівпрактик; 

- навчально-методичні комплекси дисциплін 

(предметів)(підручникиінавчальніпосібники,хрестоматії,методичніматеріа

лидосемінарських,практичнихілабораторнихзанятьтощо);  

- інформаційнезабезпеченняосвітньогопроцесу(електронніпідручникиінавча

льніпосібники,електронніметодичніматеріалидосемінарських,практичнихі

лабораторнихзанять,мультимедійніпосібники,електронніпосібники,комп’

ютерніпрограмизнавчальнихдисциплінтощо); 

- контрольнізавданнядосемінарських,практичнихілабораторнихзанять;  

- завданнядлясамостійноїроботистудентазнавчальнихдисциплін(предметів);  

- контрольні роботи з навчальних дисциплін 

(предметів)дляперевіркирівнязасвоєнняздобувачамифахової 

передвищоїосвітинавчальногоматеріалу; 

- методичніматеріалидляздобувачівосвітизпитаньсамостійногоопрацювання

фаховоїлітератури,написаннякурсовихробіт(проєктів)ідипломнихробіт(пр

оєктів); 

- тестовізавданнязнавчальнихдисциплін. 

Навчально-методичнийкомплексздисциплінивключає: 

- робочунавчальнупрограмунавчальноїдисципліни;структурно-

логічнусхемущодоздійсненняміждисциплінарнихзв’язків;  

            - конспектилекцій здисципліни; 

- інструктивно-

методичніматеріалидопрактичних,лабораторних,семінарськихзанять;  

- інструктивно-методичніматеріалидлясамостійноїроботи;  

- критеріїоцінюванняуспішностіздобувачівосвіти; 



- засобидіагностикиуспішностінавчання; 

- завданнядляпоточногоконтролю; 

- екзаменаційну документацію, якщо

 навчальнимпланомпередбаченоекзаменздисципліни; 

- пакеткомплексноїконтрольноїроботизкритеріями 

оцінюваннярецензієютазразкометалонноївідповіді; 

- пакетдиректорськихконтрольнихробіт; 

- програмипрактик,якщовонипередбаченінавчальнимпланом; 

-тематикутаінструктивно-методичніматеріалищодовиконання та 

захисту курсових, дипломних робіт 

(проєктів),якщовонипередбаченінавчальнимпланом; 

- програму підсумкової атестації, якщо це 

передбаченонавчальнимпланом. 

Іншіметодичніматеріали: 

- нормативно-правові документи, які 

використовуютьсяпривикладаннінавчальноїдисципліни;  

- матеріалипередовогопедагогічногодосвіду,інноваційніпедагогіч

нітехнології; 

- методичніроботивикладача:навчальні,електронніматеріали, 

конспекти лекцій, опорні конспекти, 

практикуми,робочізошити,словники,довідники,мультимедійніпрезентації,

навчальнітакраєзнавчівідеофільми,виступи,експонати, дидактичні 

матеріали, проекти тощо; - 

матеріалиорганізаціїпозааудиторноїроботи(конкурси,гуртки,олімпіадито

що). 

 



VII. ОРГАНІЗАЦІЯОСВІТНЬОГОПРОЦЕСУ,ПОТ

ОЧНОГОТА 

СЕМЕСТРОВОГОКОНТРОЛЮІЗЗАСТОСУВАННЯМДИСТ

АНЦІЙНИХТЕХНОЛОГІЙ 

НАВЧАННЯ 

 

Дистанційнітехнологіїнавчанняпередбачаютьздійснення взаємодії між 

учасниками освітнього процесу якасинхронно,такісинхронноучасі.  

Асинхроннийрежим-

взаємодіяміжсуб’єктамиосвітньогопроцесу,підчасякоїучасникивзаємодію

тьміжсобоюіззатримкоюучасі,застосовуючиприцьомуелектроннупошту,ф

оруми,соціальнімережі,веб-ресурсиколеджутощо.Синхроннийрежим–

взаємодіяміжсуб’єктамиосвітньогопроцесу,підчасякоївсіучасникиодночас

ноперебуваютьувеб-

середовищідистанційногонавчання(чат,аудіо,відеоконференція,соціальні

мережітощо). 

Метою використання дистанційних технологій навчанняв освітньому 

процесуколеджу є забезпечення 

здобувачамифаховоїпередвищоїосвітиможливостіреалізаціїконституційно

гоправагромадяннаосвіту. 

Застосуваннядистанційнихтехнологійнавчанняреалізуєтьсяутакихформах:  

- викладанняокремихосвітніхкомпонентівосвітніхпрограмдляздобув

ачівуформіпотоку,академічної  групиабопідгрупи; 

- поєднаннятрадиційноїтехнологіїорганізаціїосвітньогопроцесузди

станційнимитехнологіяминавчання 

ворганізаціїокремихвидіваудиторноїроботи;  

- проведенняконсультацій,заходівпоточногоконтролюрезультатівн

авчання. 

Використаннядистанційнихтехнологійнавчаннядляреалізаціївикладанняо

кремихкомпонентівосвітньоїпрограмидляздобувачівфаховоїпередвищоїос

вітиздійснюєтьсявідповіднодонаказівдиректораколеджу. 

Вибірдистанційнихтехнологійнавчанняуформатіпоєднаннятрадиційноїтех

нологіїорганізаціїосвітньогопроцесуздистанційнимитехнологіяминавчанн

я 

ворганізаціїокремихвидіваудиторноїроботи(лекції,семінари,практичні,лаб

ораторнізаняття)тасамостійноїроботидлякатегорійздобувачівфаховоїпере

двищоїосвітиздійснюється педагогічнимипрацівником самостійно 

відповідно до права на академічнусвободу. 



Освітнійпроцесзвикористаннямдистанційнихтехнологій навчання 

організовується відповідно до графіківосвітнього процесу та 

затвердженого електронного розкладузанять. 

Освітнійпроцесзвикористаннямдистанційнихтехнологійнавчанняздійснює

тьсяв таких 

формах:навчальнізаняття,самостійнаробота,контрольнізаходи.  

Отриманнянавчальнихматеріалів,спілкуванняміжсуб’єктаминавчанняпідч

аснавчальнихзанять,щопроводятьсядистанційно, забезпечується 

передачею відео-,аудіо-, графічної та текстової інформації у синхронному 

абоасинхронномурежимі. 

Дистанційна комунікація учасників освітнього процесуможе 

здійснюватися через засоби комунікації, інтегровані 

вОсвітнійпорталколеджу  за допомого платформи 

GoogleWorkspaceforEducation. 

Контрольнізаходиосвітньогопроцесуіззастосуваннямдистанційнихтехнол

огійнавчанняповиннівідповідатитакимвимогам:  

- авторизованийдоступдоінформаційно-

комунікаційнихінструментіворганізаціїнавчанняудистанційномурежимі; 

- можливістьвизначеннячасупочаткуізавершеннядоступу,тривал

остівиконаннязавдань; 

- об’єктивністькритеріївперевіркирезультатіввиконання.  

 

Поточнийконтрольрезультатівнавчанняздобувачівфаховоїпередвищоїо

світи. 

7.10.1 Поточнийконтрольрезультатівнавчанняздобувачів фахової 

передвищоїосвітизадопомогоюдистанційнихтехнологійнавчанняздійсню

єтьсяпідчаспроведеннядистанційних занять у синхронному режимі, а 

також 

шляхомоцінюванняіндивідуальнихігруповихзавдань,щовиконуютьсяздо

бувачамивищоїосвітивелектроннійформі. 

7.10.2 Проведенняконтролюзвикористаннядистанційнихтехнологій

 може здійснюватися ізвикористаннямрізнихтипівзавдань,такихяк: 

- автоматизовані тести для контролю та 

самоконтролюнавчальнихдосягненьздобувачівфаховоїпередвищоїосвіти;  

- різнорівневііндивідуальнітагруповізавдання(звіт,презентація,про

єкт,відеозапис,тощо)з 

наданнямзворотногозв’язкупрорезультатиперевіркиначальнихдосягнень    

здобувачівфахової    передвищоїосвітизаматеріалом,щовивчається;  



- оцінюваннявикладачемвзаємодіїтакомунікаціїміжздобувачами 

фахової передвищої освіти в асинхронному 

тасинхронномурежимахзадопомогоючату,форуму,опитування,анкетуванн

ятощо; 

- взаємнеоцінюваннявиконаннязавдань,щоздійснюютьсяздобувача

мифаховоїпередвищоїосвітиосвіти; 

- оцінюванняпедагогічним,науково-

педагогічнимпрацівникомрезультатіввиконанняздобувачемфаховоїпередв

ищоїосвітигруповихзавдань; 

- завдання, що потребують розгорнутої,

 творчоївідповіді; 

- іншіінструменти. 

 

Семестровийконтрольрезультатівнавчанняздобувачівфаховоїпередвищ

оїосвітизвикористаннямдистанційнихтехнологійнавчання. 

7.11.1 Семестровийконтрольрезультатівнавчанняздобувачівфахової 

передвищоїосвіти(залік,екзамен)у 

дистанційнійформіможездійснюватисяшляхомвиконанняздобувачемфахо

вої передвищої ї освіти тесту, контрольних завдань абоусногоопитування.  

7.11.2 Доскладаннязалікуабоекзаменудопускаютьсяздобувачів  

фахової передвищої освіти, які отримали позитивні оцінки за  

атестаціями. 

7.11.3 По завершенню заліку або екзамену здобувачі 

фаховоїпередвищоїосвітиотримуютьінформаціюпроотриманіоцінки.  

7.11.4 Здобувачі фахової передвищої освіти, які допущені доскладання 

заліку або екзамену, але з об’єктивних причин неможуть взяти в ньому 

участь із використанням необхіднихтехнічних 

засобів,маютьнадатизавідувачу відділеннятаекзаменаторупідтверджуючі 

документи до початку заліку або екзамену. Утакому 

випадкумаєбутиобраний 

альтернативнийваріантскладаннязалікуабоекзамену,якийбизабезпечуваві

дентифікаціюособиздобувачафаховоїпередвищоїосвіти,дотриманняакаде

мічноїдоброчесностітаможливістьперевіркирезультатівнавчанняздобувач

афаховоїпередвищоїосвіти. 

7.11.5 

Уразівиникненняпідчасскладаннязалікуабоекзаменуобставиннепереборно

їсили,здобувачфаховоїпередвищоїосвітиповиненнегайноповідомитиекзам

енатора про ці обставини з обов’язковоюфото-

абовідеофіксацієюстанувиконаннязавданьтаоб’єктивних факторів, що 



перешкоджають його 

завершенню.Зацихобставинможливістьперескладаннязалікуабоекзаменув

изначаєтьсявіндивідуальномупорядку. 

7.11.6 

Захисткурсовихробіт(проєктів)тазвітівпропроходженняпрактиквиконуєть

сяшляхомвикористаннязасобівпроведеннявідеоконференцій.  

 

Захист кваліфікаційних робіт здобувачів 

фаховоїпередвищоїосвітизвикористаннямтехнологійдистанційногонав

чання. 

7.12.1 Організація захисту кваліфікаційних робіт 

здобувачівфаховоїпередвищоїосвітизвикористаннямтехнологійдистанцій

ногонавчанняпокладаєтьсянавідповідніЕкзаменаційнікомісії.  

7.12.2 Захисткваліфікаційнихробітздобувачівфаховоїпередвищоїосвітиз

використаннямтехнологійдистанційногонавчанняпередбачаєзабезпечення

надійноїідентифікаціїосібздобувачівфаховоїпередвищоїосвіти.  

7.12.3 

Паперовийпримірниккваліфікаційноїроботизвласноручнимпідписомздобу

вачафаховоїпередвищоїїосвітимаєбутиприсутнімвЕкзаменаційнійкомісіїд

опочаткузахистукваліфікаційноїроботи. 

7.12.4 Якщо до захисту не отримано підписаний 

здобувачемфаховоїпередвищоїосвітипаперовийпримірниккваліфікаційної 

роботи, то Екзаменаційна комісія має праворозглядати електронний 

примірник кваліфікаційної роботи.Тоді на початку захисту секретар 

Екзаменаційної комісії 

маєоголоситипередвиступомздобувачафаховоїпередвищоїосвітифразу«Чи

підтверджуєтеВи,ПІБздобувачафаховоїпередвищоїосвіти,надсиланняквал

іфікаційноїроботинатему«Тема»загальнимобсягом(повнакількістьсторіно

кразом з додатками) сторінок на електронну пошту 

коледжу(абоцикловоїкомісії)?».Відповідьздобувачамаєбутизафіксована 

на відеозапису захисту. Рішення екзаменаційноїкомісії про результат 

захисту кваліфікаційної роботи 

набираєчинностіпісляодержанняЕкзаменаційноюкомісієюпаперового

 примірникароботи,підписаногоздобувачемфаховоїпередви

щоїосвіти. 

7.12.5 Оскарженнярезультатівзахистукваліфікаційнихробіт здійснюється 

шляхом надсилання заяви в 

електроннійформінаофіційнуелектроннуколеджуіформуванняапеляційної

комісіїнаказомдиректора коледжу. 



 



 

 

VIIІ.ПРИКІНЦЕВІПОЛОЖЕННЯ. 

 

У разі внесення змін до чинного законодавства, всі 

змінитадоповнення,доданогоположеннявносятьсяшляхомвидання 

розпорядження директора коледжупро 

підготовкуновоїредакціїПоложенняпроорганізаціюосвітньогопроцесу.  

З моменту затвердження у встановленому порядку 

новоїредакції«Положенняпроорганізаціюосвітньогопроцесуу  Володимир-

Волинському агротехнічному коледжі»,попереднєвтрачаєчинність. 



 


